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DAFTAR ISI BRM

No Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan Kelas Merek

1 DID2021004784 22/01/2021 9, 41  ránhún jībàn (Huruf Kanji)

2 JID2021005116 23/01/2021 35  AIRBRUSH FLAWLESS

3 DID2021009340 09/02/2021 35, 38, 9  MILIEU

4 DID2021009344 09/02/2021 35, 38, 9  milieu logo

5 JID2021010497 15/02/2021 35  Logo

6 JID2021010498 15/02/2021 36  Logo

7 DID2021011864 19/02/2021 9  ROXFIT

8 DID2021011988 21/02/2021 30  Rotea

9 DID2021012143 22/02/2021 30  LABBUSTA COFFEE

10 DID2021012869 24/02/2021 25  Dalam merek tersebut ialah gabungan dari
semua huruf MODEIKOID yang disatukan

11 JID2021013505 26/02/2021 42  wesclic

12 DID2021013562 26/02/2021 3  skindivore

13 DID2021013574 26/02/2021 30  Trima"s Amacbrands

14 D222021021058 26/03/2021 20  GRIYA JATI RASA

15 DID2021023605 06/04/2021 34  LEGENDS

16 JID2021027013 19/04/2021 35  DEALWORTHY

17 DID2021027016 19/04/2021 32  DEALWORTHY

18 DID2021027019 19/04/2021 31  DEALWORTHY

19 DID2021027030 19/04/2021 29  DEALWORTHY

20 DID2021027031 19/04/2021 27  DEALWORTHY

21 DID2021027033 19/04/2021 26  DEALWORTHY

22 DID2021027036 19/04/2021 25  DEALWORTHY
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23 DID2021027039 19/04/2021 24  DEALWORTHY

24 DID2021027040 19/04/2021 22  DEALWORTHY

25 DID2021027043 19/04/2021 20  DEALWORTHY

26 DID2021027046 19/04/2021 18  DEALWORTHY

27 DID2021027048 19/04/2021 11  DEALWORTHY

28 DID2021027049 19/04/2021 10  DEALWORTHY

29 DID2021027050 19/04/2021 8  DEALWORTHY

30 DID2021027052 19/04/2021 6  DEALWORTHY

31 DID2021027055 19/04/2021 5  DEALWORTHY

32 DID2021027057 19/04/2021 3  DEALWORTHY

33 DID2021027058 19/04/2021 4  DEALWORTHY

34 DID2021028860 25/04/2021 14  SELAR ADALAH NAMA USAHA

35 DID2021028871 25/04/2021 30  merek adalah nama dari usaha

36 DID2021029524 27/04/2021 30  bawana adalah singkatan dari nama usaha

37 DID2021029540 28/04/2021 30  DEALWORTHY

38 DID2021030230 29/04/2021 29  Jenar 1976

39 DID2021032792 10/05/2021 21  DEALWORTHY

40 DID2021032800 10/05/2021 16  DEALWORTHY

41 DID2021032801 10/05/2021 9  DEALWORTHY

42 DID2021034266 20/05/2021 25  EGUNERO

43 DID2021034618 21/05/2021 25  ROYAL ENFIELD SCRAM

44 JID2021037611 04/06/2021 43  Anna Cafe Mdc

45 DID2021037840 07/06/2021 12  ARCHER
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46 DID2021040626 16/06/2021 35, 38, 41, 9  DJ RYAN

47 DID2021040903 17/06/2021 30  KEBAB ARTA

48 DID2021044604 02/07/2021 5  FEMMY ACTIVE

49 DID2021044909 04/07/2021 9, 44  FARMASEE

50 DID2021044914 04/07/2021 25  ONEHILL exclusive

51 DID2021044933 04/07/2021 25  Khaled Company

52 JID2021045739 07/07/2021 35  M MART

53 DID2021046151 09/07/2021 30  Kari Broo

54 DID2021046156 09/07/2021 29  3DTD

55 DID2021046162 09/07/2021 25  Shafwa Crochet's

56 DID2021046192 09/07/2021 29  Sundawa Milk

57 DID2021046214 09/07/2021 18  Tsa Kantenan

58 DID2021046404 09/07/2021 9  hannalight

59 JID2021046492 10/07/2021 42  ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES Corporate
Logo

60 JID2021046493 10/07/2021 44  ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES corporate
logo

61 DID2021046810 13/07/2021 16  AQUA INDONESIA

62 DID2021047138 14/07/2021 35, 42, 29  UPSIDE

63 DID2021047150 14/07/2021 35, 42, 29  UPSIDE FOODS

64 DID2021047517 15/07/2021 30  BUNG DORRY

65 DID2021047586 16/07/2021 3, 5  MAVISHA

66 DID2021047707 16/07/2021 5  PETLAB

67 DID2021047973 19/07/2021 32, 30  DALAPAN

68 DID2021048259 21/07/2021 3  AnR Beauty whitening skin
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69 DID2021048961 24/07/2021 30  Bgre Waffle

70 JID2021049072 26/07/2021 42  InQuesS

71 DID2021050356 30/07/2021 3  HAIREPUBLIC

72 JID2021050632 31/07/2021 42  Memories

73 DID2021051121 03/08/2021 3  HAJIRA

74 DID2021052022 05/08/2021 30  MISAGU BOEDJANG

75 DID2021052365 06/08/2021 25  SUNDAE GROSIR

76 JID2021052477 08/08/2021 40  Kilat Print

77 DID2021052789 10/08/2021 12  R2

78 DID2021052887 10/08/2021 12  R7

79 DID2021053055 10/08/2021 29  ALGAETARIA

80 DID2021053325 12/08/2021 18  Neü Manta

81 DID2021053467 13/08/2021 1, 40  Bala Indonesia

82 DID2021053560 13/08/2021 20  Daisy Furniture

83 DID2021053935 16/08/2021 30  Rampa Rampa

84 DID2021053981 16/08/2021 34  "Himalaya" racikan mbako energi

85 JID2021054011 16/08/2021 44  Rihand Creative

86 DID2021054453 18/08/2021 30  ASN Madu

87 JID2021054519 19/08/2021 41  Sinergi Consulting

88 DID2021054601 19/08/2021 30  Boring

89 DID2021054816 19/08/2021 32
 pusaran air yang sejurujar dengan huruf n-e-s-
h adalah merupakan huruf "O" sehingga dibaca
"Onesh"

90 JID2021055238 21/08/2021 35  DEKORASI MINIMALIS

91 JID2021055364 23/08/2021 38  7 Skynet
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92 DID2021055535 23/08/2021 25  YSEOY

93 DID2021055547 23/08/2021 29  bmiek

94 JID2021056061 25/08/2021 37  SINI SEPATU MU

95 DID2021056210 25/08/2021 24, 25  Pulas Sprei dan Bedcover

96 JID2021056585 26/08/2021 41  LSE Course

97 JID2021058305 03/09/2021 43  Captain N Burger

98 DID2021058410 03/09/2021 43, 30  Sutil Kendil

99 DID2021058438 03/09/2021 30  KAPAL LAMBO

100 JID2021059004 06/09/2021 42  HAIL VISUAL

101 DID2021059335 07/09/2021 43, 29  Warung Sate Haji Romli

102 JID2021059927 09/09/2021 36  Ayforsi

103 DID2021060045 09/09/2021 5  Best Syrup EYANG UTI

104 DID2021060078 09/09/2021 30  haloka

105 DID2021065049 28/09/2021 29  D'molens

106 DID2021066136 02/10/2021 19  Aren Handicraft

107 DID2021066144 02/10/2021 30  pabrik kopi - eat toast drink

108 DID2021066214 02/10/2021 3  Alexa

109 D212021066237 03/10/2021 30  KEYZHA MART

110 DID2021066569 04/10/2021 3  AromaKu

111 DID2021066612 05/10/2021 10  GLOBALCARE

112 JID2021067171 07/10/2021 37  Ezy Wash

113 JID2021067735 08/10/2021 42  PRAIRIE AQUATECH

114 DID2021068448 12/10/2021 30  ALFIQRI CILKIS
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115 DID2021068740 12/10/2021 30  Sha Sha Cheese Tea

116 DID2021068754 12/10/2021 5  ULUH DIPAH PROJECT

117 DID2021068756 12/10/2021 5  BAWI DAYAK

118 DID2021068781 12/10/2021 20  Kausar Craft

119 DID2021068837 13/10/2021 25  Carramalia

120 JID2021069405 14/10/2021 41  BEAUTILOGY

121 DID2021070033 15/10/2021 32, 35, 5, 41, 43, 30  EKATERRA

122 DID2021070088 15/10/2021 5  DDistillers

123 DID2021070408 18/10/2021 1  NO LIMIT

124 DID2021070862 19/10/2021 20  Misterkoala

125 DID2021070940 19/10/2021 30  Kucang Sultan

126 DID2021071104 19/10/2021 25  juragan popok

127 DID2021071142 19/10/2021 16  CTj card

128 DID2021071217 20/10/2021 25  PSYCHO666

129 DID2021071218 20/10/2021 25  LAZYDUCK

130 DID2021071433 21/10/2021 21  ABS + LOGO

131 DID2021071438 21/10/2021 27  ABS + LOGO

132 DID2021071450 21/10/2021 31  Palmeo MOTHER & BABY CAT + LUKISAN

133 DID2021071898 22/10/2021 25  FAMILIE

134 JID2021072116 23/10/2021 43  MieAja

135 DID2021072181 24/10/2021 30  LU-LO

136 DID2021073089 27/10/2021 43, 29, 30  Rasa Leluhur

137 DID2021073137 27/10/2021 1  GOLDEN KARBON
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138 JID2021073156 27/10/2021 43, 44  Healthyplateyk

139 DID2021073761 28/10/2021 30  geprek granma

140 DID2021073921 29/10/2021 30
 HaBuKi adalah singkatan dari Hasil Bumi Kita.
dengan menggunakan huruf H, B, K secara
kapital atau huruf besar

141 JID2021073967 29/10/2021 43  Kedai Maymie

142 DID2021074044 29/10/2021 9  BENZO + LOGO

143 DID2021074069 29/10/2021 11  PELOR + LOGO

144 DID2021074074 29/10/2021 11  BENZO + LOGO

145 DID2021074316 30/10/2021 29  Pempek Aydin

146 DID2021074358 30/10/2021 30  ENTEH

147 DID2021074360 30/10/2021 25  VONS BUSANA LUKIS

148 DID2021074362 30/10/2021 29  FAZABANANAZ

149 DID2021074675 01/11/2021 7  SEALBSM

150 DID2021074789 01/11/2021 29  Bashol Bawang Goreng

151 DID2021074843 01/11/2021 30  KOOKIT

152 D132021074851 02/11/2021 30  Sultan Siaga

153 DID2021074979 02/11/2021 3  swisst

154 JID2021075244 03/11/2021 44  JBS Rapid Test

155 D282021075384 03/11/2021 32  AMGO

156 JID2021075394 03/11/2021 40  SANGSAKA

157 DID2021075430 03/11/2021 21  XPLORIS

158 D282021075640 03/11/2021 32  GS AMGO

159 DID2021075800 04/11/2021 29, 30  FILLUS

160 DID2021076073 04/11/2021 29, 30  Oats by Timoth
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161 DID2021076145 05/11/2021 30  AS ZAHRA   HERBAL SEJAHTERA

162 DID2021076150 05/11/2021 9  FILKARET

163 DID2021076159 05/11/2021 30  INNATURE MADU IJO

164 JID2021076170 05/11/2021 43  TeaWai

165 DID2021076326 05/11/2021 25  QudsCo

166 DID2021076421 05/11/2021 29  Gedang Kriuk

167 DID2021076436 05/11/2021 1  AN-PUR Coenzim

168 DID2021076438 05/11/2021 1  BIG TOP

169 DID2021076441 05/11/2021 1  GUNASTIK

170 DID2021076538 06/11/2021 29  Cassavazka

171 DID2021076547 06/11/2021 3, 30  Kusuma Dewi

172 DID2021076549 06/11/2021 3  Detox Stor(e)y

173 JID2021076775 08/11/2021 35, 42  Market Place Gratis Ongkir

174 JID2021077017 09/11/2021 43  Burjo BORNEO

175 DID2021077074 09/11/2021 30  SYOFIE CAKE & JELLY ART

176 DID2021077084 09/11/2021 30  DAPOER NINI 20

177 DID2021077102 09/11/2021 29  KAHF ARTISAN INDONESIA

178 DID2021077119 09/11/2021 3  Dua Kuda + Huruf Kanji + Logo

179 DID2021077463 10/11/2021 10  SERA "Medical Apparel"

180 DID2021077491 10/11/2021 3  Beautilab

181 DID2021077689 10/11/2021 30  1612

182 DID2021077841 11/11/2021 30  opsi coffee + logo

183 JID2021077844 11/11/2021 43  BAKSO RUSUK KENANGAN + LOGO
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184 DID2021078244 12/11/2021 10  SHOJIKINA  -Medical Protective Apparel-

185 DID2021078259 12/11/2021 10  AJS "Protective Prime Apparel"

186 DID2021078269 12/11/2021 30  ROTI GEMBONG BOUNA

187 DID2021078477 12/11/2021 22  BERAS SUPER SLYP

188 DID2021078702 15/11/2021 5  BUALAWA

189 DID2021078703 15/11/2021 3  GOFI

190 DID2021078705 15/11/2021 5  O'FIRI

191 JID2021079134 16/11/2021 35  pandu konsultasi

192 DID2021079243 16/11/2021 29  Kopi TUK Komodo

193 DID2021079244 16/11/2021 3  AILA SHINE & GLOW + LOGO

194 DID2021079282 16/11/2021 29  BAKSO RUSUK KENANGAN + LOGO

195 DID2021079290 16/11/2021 30  BAKSO RUSUK KENANGAN + LOGO

196 DID2021079328 16/11/2021 5  OPIS

197 DID2021079674 17/11/2021 3  CLEANPAL

198 DID2021079781 17/11/2021 30  Dapur Vina

199 JID2021079787 17/11/2021 43  Titiran Foods

200 DID2021080142 18/11/2021 3  Putrti Kadiri

201 DID2021080169 18/11/2021 21  DUA PUTRI

202 DID2021080196 18/11/2021 30  CUNIS

203 DID2021080617 19/11/2021 1  PERMATA IVANA AGRICULTURE

204 JID2021080869 20/11/2021 35, 43  Fish Station

205 DID2021080900 21/11/2021 3  maanja

206 DID2021081131 22/11/2021 25  OMAH KEBAYA
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207 DID2021081182 22/11/2021 16  Livya Gift

208 DID2021081239 22/11/2021 24  Kembar Sari Songket

209 DID2021081254 22/11/2021 3  DUPA MAN'KU

210 DID2021081282 22/11/2021 30  Coklat CK

211 JID2021081303 22/11/2021 35  Knaffgalery

212 DID2021081333 22/11/2021 29, 30  NIWATORI

213 DID2021081334 22/11/2021 29  Kena

214 D042021081487 23/11/2021 30  Jengki Q- ZA

215 D122021081573 23/11/2021 3  BIGFAST

216 DID2021081707 23/11/2021 3  Escoskin

217 DID2021081805 24/11/2021 30  kecap purwodadi cap udang

218 DID2021081836 24/11/2021 3  DINOL

219 JID2021081899 24/11/2021 35  KEMALA BUTIK

220 DID2021082008 24/11/2021 28  pico neo

221 DID2021082135 24/11/2021 1  ING Rekacipta Nusantara

222 JID2021082171 25/11/2021 43  MAWADDAH

223 JID2021082175 25/11/2021 43  ATJIK

224 DID2021082178 25/11/2021 30  ARASA GO

225 DID2021082187 25/11/2021 25  NIERAF

226 DID2021082195 25/11/2021 30  KEYS

227 D172021082472 25/11/2021 29  Warasiko

228 DID2021082605 26/11/2021 3  WETLOOK

229 DID2021082608 26/11/2021 29  Madani Golden
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230 DID2021082948 27/11/2021 7  DELTA

231 DID2021082950 27/11/2021 7  BOSUN TOOLS

232 DID2021082951 27/11/2021 30  grande

233 DID2021082954 27/11/2021 25  MTOP-X

234 JID2021082955 27/11/2021 43  SOP BUNTUT & IGA BAKAR BU LEMAN +
LOGO

235 DID2021082956 27/11/2021 25  XYU-79

236 DID2021082957 27/11/2021 25  Crew's Secret

237 DID2021082958 27/11/2021 25  LASOEUR DAN LOGO

238 DID2021082959 27/11/2021 3  Crew's Secret

239 JID2021082960 27/11/2021 35  LASOEUR DAN LOGO

240 DID2021082961 27/11/2021 25  Edefootwear

241 DID2021082962 27/11/2021 1  CALGUARD

242 DID2021082963 27/11/2021 1  OPTICORR

243 DID2021082964 27/11/2021 30  CAP QQ DAN LOGO

244 DID2021082965 27/11/2021 30  SARI GENDIS

245 DID2021082966 27/11/2021 25  NTHMXII

246 DID2021082967 27/11/2021 3  WILICA DAN LOGO

247 DID2021082968 27/11/2021 3  BZ DAN LOGO

248 DID2021082969 27/11/2021 30  Raja Gula Kelapa

249 DID2021082970 27/11/2021 3
 Tulisan latin Astana dengan ukuran besar di
sertaitulisan For Your Daily Activiti berukuran
kecil dengan posisi di bawah sebelah kanan
tulisan Astana

250 DID2021082971 27/11/2021 30  ROTI BOBO BINTANG SEJAK 1980 DAN
LOGO

251 DID2021082972 27/11/2021 32  SanGLOBAL

252 JID2021082973 27/11/2021 43  BAKSO LAVA UMMU AKBAR DAN LOGO
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253 JID2021082974 27/11/2021 35  OMSA

254 DID2021082975 27/11/2021 21  innaban

255 JID2021082976 27/11/2021 35  SHMart ELECTRONIC + Logo

256 DID2021082977 27/11/2021 9  KEYTA

257 JID2021082979 27/11/2021 44  Roomansa

258 DID2021082980 27/11/2021 30  VITARIA FOOD

259 DID2021082981 27/11/2021 3  B&D BEAUTY AND DIVINE / B & D

260 DID2021082982 27/11/2021 5, 31  ER YES

261 DID2021082983 27/11/2021 16, 19, 35, 9, 25  BERANI BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK

262 DID2021082984 27/11/2021 30  Stik Jinten

263 DID2021082985 27/11/2021 25  MEERKAT

264 JID2021082987 27/11/2021 45  Kongres Pemuda Indonesia + Logo

265 DID2021082988 27/11/2021 30  SAMPOERNA GOLD

266 DID2021082989 27/11/2021 3  MAYIUM

267 JID2021082990 27/11/2021 35  FRESSA

268 DID2021082991 27/11/2021 9  FAVISION OPTICS

269 DID2021082992 27/11/2021 29  Kedai Mas Lana

270 DID2021082993 27/11/2021 25  MINGGUAN + LUKISAN

271 DID2021082994 27/11/2021 29  Jempoloman

272 DID2021082995 27/11/2021 5  Cyntaners

273 DID2021082996 27/11/2021 29  Erna Kitchen Katering Snack

274 DID2021082997 27/11/2021 30  Sasagon Katalaya

275 DID2021082998 27/11/2021 30  kribo (kripik bolu)
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276 DID2021082999 27/11/2021 29  Memey cake and cookies homemade

277 DID2021083000 27/11/2021 30  Nissa Bakery

278 DID2021083001 27/11/2021 29  Juragan Kacang

279 DID2021083002 27/11/2021 29  paprika

280 DID2021083003 27/11/2021 1  GLOSS NON IONIK

281 DID2021083006 27/11/2021 28  RYNKU

282 DID2021083007 27/11/2021 30  N'Dahlia Cake and Cookies

283 JID2021083008 27/11/2021 41  RYNKU

284 DID2021083009 27/11/2021 30  Brownsa

285 DID2021083010 27/11/2021 29  Habib

286 DID2021083011 27/11/2021 29  Keripik Boled Pusaka

287 JID2021083012 27/11/2021 40  Yummy Zi

288 DID2021083013 27/11/2021 20  Iromantique

289 JID2021083014 27/11/2021 40  Sahlun Laku

290 DID2021083015 27/11/2021 21  DE'FLORIST

291 DID2021083016 27/11/2021 30  MA'CHIFFON + Lukisan

292 JID2021083017 27/11/2021 35  Space Design

293 DID2021083018 27/11/2021 25  GGS

294 DID2021083019 27/11/2021 18  ANDARI

295 DID2021083020 27/11/2021 24  Space Design

296 DID2021083021 27/11/2021 29  NARAKIDS

297 JID2021083022 29/11/2021 42  MYLOcreation

298 JID2021083023 29/11/2021 40  MYLOcreation
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299 JID2021083024 29/11/2021 35  MYLOcreation

300 DID2021083025 29/11/2021 3  MYLOcreation

301 JID2021083026 29/11/2021 41  Caesar Media Pustaka

302 DID2021083027 29/11/2021 3  SARILAM

303 DID2021083028 29/11/2021 3  Namadewi

304 DID2021083029 29/11/2021 6  MLBB

305 DID2021083030 29/11/2021 25  ALLSTARK

306 DID2021083031 29/11/2021 5  MOYOYO DAN HURUF KANJI

307 JID2021083032 29/11/2021 44  Eye Studio by CarolineLiem

308 DID2021083033 29/11/2021 14  MLBB

309 DID2021083035 29/11/2021 16  GREEBEL WOW

310 JID2021083036 29/11/2021 44  Rumah Sunat RUSUNDA

311 DID2021083037 29/11/2021 20  MLBB

312 JID2021083038 29/11/2021 43  BAKSO KEBAYORAN

313 JID2021083039 29/11/2021 39  AGEMAHAM

314 DID2021083040 29/11/2021 32  NARAKIDS

315 DID2021083041 29/11/2021 30  Ayam Goreng Djakarta Pusat

316 DID2021083044 29/11/2021 25  F2R

317 DID2021083045 29/11/2021 3  VEGANNIA

318 JID2021083046 29/11/2021 35  RAJAWALI PARAMA MANDIRI

319 DID2021083047 29/11/2021 3  RUWOK

320 DID2021083048 29/11/2021 26  MLBB

321 JID2021083049 29/11/2021 44  DANZEL CLAIRE BEAUTY CENTRE
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322 JID2021083051 29/11/2021 43  AZEKA

323 DID2021083052 29/11/2021 11  RESILFILTER

324 JID2021083053 29/11/2021 35, 36, 42  Roojai

325 JID2021083054 29/11/2021 42  KUOK

326 DID2021083055 29/11/2021 3  Einvi

327 DID2021083056 29/11/2021 34  SAMBAKAU + Lukisan

328 DID2021083057 29/11/2021 7  CHIGO DAN LUKISAN

329 JID2021083058 29/11/2021 35  RUANG ALTERNATIVE

330 JID2021083060 29/11/2021 42  RAJAWALI PARAMA MANDIRI

331 JID2021083061 29/11/2021 35  sismamedikal

332 DID2021083062 29/11/2021 30  Bomboloni Lumbrot's Lumer & Gembrot's

333 DID2021083063 29/11/2021 30  WEDJA

334 JID2021083064 29/11/2021 35, 36, 42  Roojai

335 JID2021083065 29/11/2021 36  Jatimers + Logo J

336 DID2021083066 29/11/2021 30  Fanida

337 DID2021083067 29/11/2021 5  REJAYU

338 DID2021083068 29/11/2021 25  YANGXIN OXYGEN HEART DAN LUKISAN

339 DID2021083069 29/11/2021 30  Nu Amy Cookies

340 DID2021083070 29/11/2021 9  REN HE SCALE

341 JID2021083071 29/11/2021 35  RUANG UMKM

342 DID2021083072 29/11/2021 9  SOU-SEI

343 DID2021083073 29/11/2021 3  Celestine

344 DID2021083074 29/11/2021 30  Busrain
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345 DID2021083075 29/11/2021 30  Pawon RR

346 DID2021083076 29/11/2021 30  NARAKIDS

347 DID2021083077 29/11/2021 30  NARO COFFEE

348 DID2021083079 29/11/2021 3  AShVinGlow BEAUTY CARE

349 DID2021083080 29/11/2021 34  RAMBAKAU + Lukisan

350 D082021083081 29/11/2021 25  CUCU MAMA

351 DID2021083082 29/11/2021 30  Etalase Madu + Logo

352 DID2021083083 29/11/2021 12  SUNET

353 JID2021083084 29/11/2021 42  PHARMAPP

354 DID2021083086 29/11/2021 29  SIRANGU

355 DID2021083087 29/11/2021 20  TRAVEE

356 DID2021083088 29/11/2021 25  DIAN KANIA

357 D222021083089 29/11/2021 25  BBCCOLLECTIONS

358 JID2021083090 29/11/2021 37  3 R LOUNDRY

359 JID2021083091 29/11/2021 42  PUTRA PRATAMA JAYA MANDIRI

360 DID2021083092 29/11/2021 30  SATE TAICHAN BU RATNA SAMBAL GALAK
+ LOGO

361 JID2021083093 29/11/2021 39  LOKAWL

362 DID2021083094 29/11/2021 12  DRIVEMAX

363 JID2021083096 29/11/2021 43  Blue Point Bay Villas-Spa

364 DID2021083097 29/11/2021 18  ATIRA

365 DID2021083098 29/11/2021 24, 25  Batik Kameloh

366 JID2021083100 29/11/2021 35, 38  hariBELanja

367 JID2021083101 29/11/2021 43  SATE TAICHAN BU RATNA SAMBAL GALAK
+ LOGO
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368 DID2021083102 29/11/2021 30  HERO91

369 DID2021083103 29/11/2021 16, 41  BINTANG SANTRI INDONESIA dan LOGO

370 J222021083104 29/11/2021 43  CROFFLELOVE

371 DID2021083106 29/11/2021 32  Jeruk Kuok Edar

372 DID2021083107 29/11/2021 18  rds_Craft

373 JID2021083108 29/11/2021 41  Pondok Pesantren Al I'tisham + Logo

374 JID2021083109 29/11/2021 37  3MAX

375 DID2021083110 29/11/2021 21  TAKEMEHOM

376 DID2021083111 29/11/2021 5  Hantu Inztan

377 DID2021083112 29/11/2021 32  Fruto

378 JID2021083113 29/11/2021 43  SATE TAICHAN MASBOY + LOGO

379 DID2021083114 29/11/2021 16  BestMagz

380 JID2021083115 29/11/2021 35  PAK OMBAK

381 DID2021083116 29/11/2021 3  REALS

382 DID2021083117 29/11/2021 5  BIO UP

383 JID2021083118 29/11/2021 43  Sushi Wow

384 JID2021083119 29/11/2021 35  PAYPRIME

385 DID2021083120 29/11/2021 18  MONES

386 DID2021083121 29/11/2021 29  MakODE

387 DID2021083122 29/11/2021 16  Celestine

388 DID2021083123 29/11/2021 16  b'gain

389 DID2021083124 29/11/2021 9  WINS

390 JID2021083125 29/11/2021 44  APOTEKERKU
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391 DID2021083125 29/11/2021 3  INCES

392 JID2021083126 29/11/2021 39  femjek

393 DID2021083127 29/11/2021 29  Dapur Nyak Nonong

394 DID2021083128 29/11/2021 30  Kurma Carica

395 JID2021083129 29/11/2021 42  Quizku

396 DID2021083130 29/11/2021 18, 21, 25  Circle U Universitas Muhammadiyah
Purwokerto

397 JID2021083131 29/11/2021 35  modern optik

398 DID2021083132 29/11/2021 32  nata de carica

399 DID2021083133 29/11/2021 34  SATIN WAVE

400 JID2021083134 29/11/2021 39  Petualangan Tanpa Batas Menunggumu

401 DID2021083135 29/11/2021 25  NDHOWON

402 DID2021083136 29/11/2021 30  Nabnurfa Bakery

403 DID2021083137 29/11/2021 17  KERTASIVE

404 D062021083138 29/11/2021 31  GOAL SEED

405 DID2021083139 29/11/2021 30  NUTRIKO + GAMBAR

406 JID2021083140 29/11/2021 35  ENTHEPRO

407 JID2021083141 29/11/2021 35  ABHITECH

408 DID2021083141 29/11/2021 5  NUTRIKO + GAMBAR

409 DID2021083142 29/11/2021 30  kopi bengsin

410 DID2021083143 29/11/2021 3  GREENLIFE

411 DID2021083144 29/11/2021 29  6909

412 DID2021083145 29/11/2021 30  Kedai Comel

413 DID2021083146 29/11/2021 25  moana
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414 DID2021083147 29/11/2021 11  TWO BROTHERS RACING

415 DID2021083148 29/11/2021 7  MICHIO

416 DID2021083149 29/11/2021 29  Bungsu Home

417 DID2021083150 29/11/2021 29  YOCA

418 DID2021083151 29/11/2021 5  IEKIMTIE 19

419 DID2021083152 29/11/2021 3  efrata vine

420 DID2021083153 29/11/2021 3  IEKIMTIE 19

421 DID2021083154 29/11/2021 10  dumed power

422 DID2021083155 29/11/2021 12  TAD RACING + LOGO

423 DID2021083156 29/11/2021 5  Glepung Jowo

424 DID2021083157 29/11/2021 25  Trendislami

425 JID2021083158 29/11/2021 44  AKU SEHAT

426 DID2021083159 29/11/2021 5  GREENLIFE

427 DID2021083160 29/11/2021 10  SURGIHAND

428 DID2021083161 29/11/2021 7  KATZUMI

429 DID2021083163 29/11/2021 25  B4COLL

430 JID2021083164 29/11/2021 44  Pavilion

431 DID2021083165 29/11/2021 30  Es Teh Kampul

432 DID2021083166 29/11/2021 30  Dapoer Jihan Palangka Raya

433 D102021083167 29/11/2021 32  FONTAN

434 JID2021083168 29/11/2021 42  PAYPRIME

435 DID2021083169 29/11/2021 17  KERTASIVE STICK WITH IT

436 DID2021083170 29/11/2021 30  KERUPUK BASAH SAMBAL RAJA
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437 JID2021083171 29/11/2021 41  PRALAYA

438 DID2021083172 29/11/2021 29  PIKBO

439 JID2021083173 29/11/2021 43  MAXONE COFFEE

440 DID2021083174 29/11/2021 30  HYCAMIE

441 DID2021083175 29/11/2021 3  Qwendy

442 JID2021083176 29/11/2021 41  JAKARTA BUSINESS SCHOOL & LOGO

443 DID2021083177 29/11/2021 30  Chery cookie

444 JID2021083179 29/11/2021 41  STARTUP LITE & LOGO

445 JID2021083180 29/11/2021 41  RUANGIMAGINE+LUKISAN

446 DID2021083181 29/11/2021 20  #PakDa_Uncu

447 DID2021083182 29/11/2021 9  JURAGAN FIBER OPTIK

448 JID2021083183 29/11/2021 35  TIVOLI BEDDING. CURTAIN. BLINDS

449 DID2021083183 29/11/2021 5  PLANA

450 JID2021083184 29/11/2021 41  PHOENIX

451 DID2021083185 29/11/2021 10  Celebre

452 DID2021083186 29/11/2021 9  GONAKER

453 DID2021083187 29/11/2021 21  MANDALIKA

454 DID2021083188 29/11/2021 29  BARUGA MANDIRI

455 DID2021083189 29/11/2021 1  Icaro

456 DID2021083190 29/11/2021 2  KANSAI TROPIC

457 JID2021083192 29/11/2021 41  LET'S GOLF

458 JID2021083194 29/11/2021 43  HideAway

459 DID2021083195 29/11/2021 24  Ayu Windy Tenun Ikat
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460 JID2021083196 29/11/2021 43  KAMPUNG MUARA SUNDA

461 DID2021083197 29/11/2021 3  pureskin

462 DID2021083198 29/11/2021 16  sismamedikal

463 JID2021083199 29/11/2021 38  AMAZON ECHO LINK

464 DID2021083200 29/11/2021 31  Green gold

465 JID2021083201 29/11/2021 43  BEBEK SALAMAN

466 JID2021083202 29/11/2021 35  BALI GREENS & GOODS + LOGO

467 DID2021083203 29/11/2021 14  Omah Mus

468 JID2021083204 29/11/2021 41  3GP - TRIO GONDRONG PIAWAI

469 DID2021083205 29/11/2021 5  MIXME

470 DID2021083206 29/11/2021 30  EXCLUSIVE

471 JID2021083207 29/11/2021 41  AMAZON ECHO LINK

472 DID2021083208 29/11/2021 30  Aira Donuts

473 JID2021083209 29/11/2021 41  Sawidji

474 DID2021083210 29/11/2021 32, 5  NutriBear

475 DID2021083211 29/11/2021 29  bolubollo

476 DID2021083212 29/11/2021 5  ALKA-SELTZER

477 DID2021083213 29/11/2021 9  meta

478 DID2021083214 29/11/2021 2  KANSAI ANTI MOSQUITO

479 JID2021083215 29/11/2021 43  ICHISAN

480 DID2021083216 29/11/2021 5  Alka-Seltzer

481 DID2021083217 29/11/2021 30  JAHE AROMA

482 JID2021083219 29/11/2021 35  MAJU MANTAP MANDIRI
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483 DID2021083219 29/11/2021 29  Julak

484 DID2021083220 29/11/2021 16  Sawidji

485 DID2021083221 29/11/2021 5  ITS JC

486 DID2021083223 29/11/2021 6  NB

487 DID2021083224 29/11/2021 30  AYUNE

488 JID2021083225 29/11/2021 39  Wonderful Citamiang Resort & Glamping

489 DID2021083227 29/11/2021 29  Dapur Ratna Endah

490 JID2021083228 29/11/2021 41  Sawidji Gallery

491 DID2021083230 29/11/2021 3  CREED and device

492 DID2021083231 29/11/2021 3  Diamond Glow Premium

493 DID2021083232 29/11/2021 5  TYBOST

494 DID2021083233 29/11/2021 25  NEO SIX

495 DID2021083234 29/11/2021 5  GSE

496 JID2021083235 29/11/2021 38  Rame JIGANA!

497 DID2021083236 29/11/2021 9  TWO BROTHERS RACING

498 JID2021083237 29/11/2021 43  Bakoel Yoeniq

499 JID2021083238 29/11/2021 44  PICASSO

500 DID2021083239 29/11/2021 31  Indocat

501 DID2021083240 29/11/2021 17  COSMOSTAPE

502 D072021083240 29/11/2021 22  DAIGE

503 DID2021083241 29/11/2021 19  GW

504 DID2021083242 29/11/2021 3  Amaava

505 DID2021083243 29/11/2021 3  A Trusted Skincare
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506 DID2021083244 29/11/2021 4  ORIGEN + LOGO

507 DID2021083245 29/11/2021 30  LianhuaQingfei

508 JID2021083246 29/11/2021 44  Arka Nerve & Aesthetic Dental Clinic + Logo

509 DID2021083247 29/11/2021 5  Eigen Oil

510 DID2021083248 29/11/2021 30  PRO18

511 JID2021083249 29/11/2021 41  Gelimpang

512 DID2021083250 29/11/2021 12  Skorpius

513 DID2021083251 29/11/2021 17  MIDEATAPE

514 JID2021083252 29/11/2021 37  PT. KOALISI TUBINDO

515 DID2021083253 29/11/2021 30  Karakter huruf China LianhuaQingfei

516 DID2021083254 29/11/2021 5  Eigen

517 DID2021083255 29/11/2021 8  S-Panen-P

518 DID2021083256 29/11/2021 30  SWICH TEDDYZ

519 DID2021083257 29/11/2021 1  SULFA PRIME

520 DID2021083258 29/11/2021 32  LACTOSAN +10

521 DID2021083259 29/11/2021 3  KCV Beauty

522 JID2021083260 29/11/2021 36  SplitPay

523 DID2021083261 29/11/2021 25  RADEEVAA

524 JID2021083262 29/11/2021 41   IDEEBeauty

525 DID2021083263 29/11/2021 17  SEIKOTAPE

526 JID2021083264 29/11/2021 35  Sawidji Gallery

527 DID2021083265 29/11/2021 34  CAMEO WAVE

528 DID2021083266 29/11/2021 4  ORISTAR + LOGO
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529 JID2021083267 29/11/2021 41  MUAY THAI INSTITUTE INDONESIA

530 DID2021083268 29/11/2021 30  BENETTI

531 DID2021083269 29/11/2021 30  CHOCO BELGIQUE

532 DID2021083270 29/11/2021 9  GAMECO LAB

533 DID2021083271 29/11/2021 5  PAPIZEB

534 DID2021083272 29/11/2021 16  Menuju Insan Cemerlang

535 DID2021083273 29/11/2021 30  Roti Bakar Adakah

536 JID2021083274 29/11/2021 43  BERSUA AT THE HEIGHTS + LOGO

537 DID2021083275 29/11/2021 14  PYLOTIS

538 DID2021083276 29/11/2021 32, 1, 29  TasteNrich BI + logo

539 JID2021083277 29/11/2021 35  BEAUTY HAUL

540 DID2021083277 29/11/2021 35, 4  CREED and device

541 DID2021083278 29/11/2021 3  L'OUVREA ESTETIKA

542 DID2021083280 29/11/2021 9  IQUNIX + logo

543 JID2021083281 29/11/2021 35  Color&Smell

544 JID2021083282 29/11/2021 41  QuBisa  Aku bisa, Kamu bisa

545 DID2021083283 29/11/2021 5  FITamine by ERHA + Lukisan

546 DID2021083284 29/11/2021 5  GASSPOLL + LOGO

547 JID2021083285 29/11/2021 35  Klik Halal

548 JID2021083286 29/11/2021 35  sismapharma

549 DID2021083287 29/11/2021 12  AEROSPORTS X

550 DID2021083288 29/11/2021 20  CLINTON

551 JID2021083289 29/11/2021 45  LOGO STATES SOCIETY
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552 DID2021083290 29/11/2021 32, 1, 29  TasteNrich BI + logo

553 DID2021083291 29/11/2021 7, 12  iKK + logo

554 DID2021083292 29/11/2021 16, 17  Symbio

555 JID2021083293 29/11/2021 43  QPOT BY QUEVO

556 DID2021083294 29/11/2021 24  HOWEL AND CO – PERFECT GIFT FOR
EVERYONE + LOGO

557 DID2021083295 29/11/2021 3  GO GIRL'S BEAUTY CARE

558 DID2021083296 29/11/2021 24  Umama Voal Miracle

559 DID2021083297 29/11/2021 17  DECOEDGE

560 DID2021083298 29/11/2021 30  Jeonsa Coffee Roastery

561 DID2021083299 29/11/2021 3  DUESI

562 JID2021083300 29/11/2021 35  HOWEL AND CO – PERFECT GIFT FOR
EVERYONE + LOGO

563 JID2021083301 29/11/2021 45  SOMETHINC TOWN

564 JID2021083302 29/11/2021 43  TANAGA

565 DID2021083303 29/11/2021 30  GLICO, A WHOLESOME LIFE IN THE BEST
OF TASTE + Lukisan

566 DID2021083304 29/11/2021 25  Umama Voal Miracle

567 JID2021083305 29/11/2021 42  EASYCRYPTO & Logo

568 DID2021083306 29/11/2021 11  CCRO

569 DID2021083307 29/11/2021 9  RIRO + logo

570 JID2021083308 29/11/2021 41  EASYCRYPTO & Logo

571 DID2021083309 29/11/2021 17  SHOPEETAPE

572 D152021083309 29/11/2021 32  KRAWEDI

573 JID2021083310 29/11/2021 37  Bubu Bersih

574 DID2021083311 29/11/2021 3  Kalia Beauty
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575 JID2021083312 29/11/2021 45  STATES SOCIETY

576 JID2021083313 29/11/2021 35  EASYCRYPTO & Logo

577 JID2021083314 29/11/2021 35  REKAVA

578 DID2021083314 29/11/2021 9  logic system

579 JID2021083315 29/11/2021 43  THE TGC COFFEE

580 DID2021083316 29/11/2021 3  DAYANA

581 DID2021083317 29/11/2021 17  VIVOTAPE

582 DID2021083318 29/11/2021 24  Umama Basic Voal

583 DID2021083319 29/11/2021 34  TEREA IVORY WAVE

584 DID2021083320 29/11/2021 3  MILLESIME

585 DID2021083321 29/11/2021 16  sismapharma

586 DID2021083322 29/11/2021 5  CCHD

587 DID2021083323 29/11/2021 20  BIKA LIVING

588 DID2021083324 29/11/2021 9  EASYCRYPTO & Logo

589 DID2021083325 29/11/2021 9  SystemEver AccounTax & Logo

590 JID2021083326 29/11/2021 41  LIGA OLIMPIADE

591 DID2021083327 29/11/2021 25  Umama Basic Voal

592 JID2021083328 29/11/2021 42  Barito Technologies

593 DID2021083328 29/11/2021 3  IJUST PERFUME & LUKISAN

594 JID2021083329 29/11/2021 37  KOTA PODOMORO TENJO

595 DID2021083330 29/11/2021 17  GOLDENSTARTAPE

596 DID2021083331 29/11/2021 25  FAQIH SURFWEAR

597 DID2021083332 29/11/2021 28  YY AEROFLASH
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598 JID2021083333 29/11/2021 41  OLIMPIADE INDONESIA

599 DID2021083334 29/11/2021 5  Getana

600 DID2021083336 29/11/2021 24  Umama Luxury

601 DID2021083337 29/11/2021 9  MOTRAV

602 DID2021083338 29/11/2021 30  THE TGC COFFEE

603 DID2021083339 29/11/2021 5  KCD OIL & Lukisan

604 JID2021083340 29/11/2021 41  LEMBAGA KOMPETISI INDONESIA

605 DID2021083341 29/11/2021 1  KAROINDO

606 DID2021083343 29/11/2021 17  DECOPAPER

607 JID2021083345 29/11/2021 35  KYX VARIASI

608 DID2021083346 29/11/2021 29  Erde

609 JID2021083347 29/11/2021 41  SMART STUDENT

610 DID2021083348 29/11/2021 24  Umak

611 DID2021083349 29/11/2021 9  Cazbond

612 DID2021083350 29/11/2021 25  Umama Luxury

613 JID2021083351 29/11/2021 39  KOTA PODOMORO TENJO

614 JID2021083352 29/11/2021 35  Apotek XS Mart

615 JID2021083353 29/11/2021 43  AKK

616 DID2021083354 29/11/2021 24  Umama Hers Fashion

617 DID2021083355 29/11/2021 29  WARUNG SATE GALUNGGUNG

618 DID2021083356 29/11/2021 29  THE TGC COFFEE

619 DID2021083357 29/11/2021 25  MOMOA

620 DID2021083358 29/11/2021 5  BJ HERTECH

Halaman 28 dari 1263



621 DID2021083359 29/11/2021 25  BAMS BELITUNG

622 DID2021083360 29/11/2021 25  Umama Hers Fashion

623 JID2021083361 29/11/2021 44  Hairzonestyle

624 JID2021083362 29/11/2021 35  Umama Hers Fashion

625 DID2021083363 29/11/2021 9  RAJAWALA PARAMA ELEKTRINDO

626 DID2021083364 29/11/2021 32  THE TGC COFFEE

627 JID2021083365 29/11/2021 45  WOW Konsultan

628 JID2021083366 29/11/2021 35  THE TGC COFFEE

629 JID2021083367 29/11/2021 35  RAJAWALA PARAMA ELEKTRINDO

630 DID2021083368 29/11/2021 9  Lentera Kehidupan + Lukisan/Logo

631 DID2021083369 29/11/2021 7  ESTEO HYDRO-GEN MIST

632 DID2021083371 29/11/2021 25  COSTO

633 JID2021083372 29/11/2021 35  Nusantara Art Indonesia

634 DID2021083375 29/11/2021 43, 29  Pempek Zerin

635 JID2021083376 29/11/2021 35  Xooply

636 DID2021083377 29/11/2021 1  Agro Fertil & Logo AMU

637 DID2021083378 29/11/2021 10  ESTEO HYDRO-GEN MIST

638 JID2021083379 29/11/2021 35  ROFFEL

639 DID2021083380 29/11/2021 9  AMARTA

640 DID2021083381 29/11/2021 1  AGROLIFE SUPER

641 DID2021083382 29/11/2021 9  NEWORANGE

642 JID2021083383 29/11/2021 36  RAJAWALI LAND

643 DID2021083384 29/11/2021 6  SAGAS
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644 DID2021083385 29/11/2021 3  LD Elegan

645 DID2021083386 29/11/2021 30  MALTA PROPOLIS

646 DID2021083387 29/11/2021 7  SAGAS

647 JID2021083388 29/11/2021 43  SUSHI PLATTER MURAME

648 DID2021083389 29/11/2021 25  Nayanika RAE

649 DID2021083390 29/11/2021 34  GREEN WAVE

650 DID2021083391 29/11/2021 43, 30  NATOS

651 DID2021083392 29/11/2021 29  SUSHI PLATTER MURAME

652 DID2021083393 29/11/2021 25  KITTYSHOPGIRLS

653 DID2021083394 29/11/2021 3  WAFIRA

654 JID2021083395 29/11/2021 39  PELITA GLOBAL LOGISTIK & Lukisan

655 JID2021083396 29/11/2021 35  IJUST PERFUME & LUKISAN

656 DID2021083397 29/11/2021 8  SAGAS

657 DID2021083398 29/11/2021 9  SAGAS

658 JID2021083399 29/11/2021 45  BUKALEGAL dot COM

659 DID2021083400 29/11/2021 16  DECOPAPER

660 JID2021083401 29/11/2021 35  MY INCOME Network Marketing Guide &
Lifestyle

661 DID2021083402 29/11/2021 34  TROPICAL WAVE

662 DID2021083403 29/11/2021 41, 9, 10, 42, 44  embecta

663 JID2021083404 29/11/2021 36  RAJAWALI PARAMA PROPERTINDO

664 DID2021083405 29/11/2021 3  Varius Varicose Vein Gel

665 JID2021083406 29/11/2021 44  WED

666 JID2021083407 29/11/2021 35  Lentera Kehidupan + Lukisan/Logo
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667 DID2021083408 29/11/2021 41, 9, 10, 42, 44  EMBECTA

668 DID2021083409 29/11/2021 3  YUA MEDICAL AESTHETIC CLINIC

669 DID2021083410 29/11/2021 30  The Arabian Royal Kebab

670 JID2021083411 29/11/2021 37  GARUDA TEHNIK INDONESIA

671 JID2021083412 29/11/2021 41  Belajar Calligraphy

672 DID2021083413 29/11/2021 25  JABAL BARAKAH

673 JID2021083414 29/11/2021 38  Lentera Kehidupan + Lukisan/Logo

674 JID2021083415 29/11/2021 35  PANCA AGUNG SAKTI

675 DID2021083416 29/11/2021 5  MADU REHAB & Lukisan

676 JID2021083417 29/11/2021 35  BAKED ON

677 DID2021083418 29/11/2021 32  ERAS

678 DID2021083419 29/11/2021 19  BAVARIAN FLOORS dan Gambar

679 JID2021083420 29/11/2021 35  BAVARIAN FLOORS dan Gambar

680 JID2021083422 29/11/2021 35  VIO OPTICAL CLINIC + Logo

681 JID2021083423 29/11/2021 35  SIDDIK SNEAKERS

682 DID2021083424 29/11/2021 1  ULTRAPLUS

683 DID2021083425 29/11/2021 9  TemanIbu

684 JID2021083426 29/11/2021 40  Lentera Kehidupan + Lukisan/Logo

685 JID2021083427 29/11/2021 36  POT FOR PAY + GAMBAR

686 DID2021083428 29/11/2021 5  V-Ren UP

687 JID2021083429 29/11/2021 42  POT FOR PAY + GAMBAR

688 JID2021083430 29/11/2021 38  POT FOR PAY + GAMBAR

689 DID2021083431 29/11/2021 9  JJXF
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690 DID2021083433 29/11/2021 5  ULTRAPLUS

691 JID2021083434 29/11/2021 35  OVERON GAMING SYNDICATE + LOGO

692 DID2021083435 29/11/2021 25  RATAR

693 DID2021083436 29/11/2021 12  AEROSPORTS X (logo)

694 DID2021083437 29/11/2021 3  IMC CLEAN

695 JID2021083438 29/11/2021 41  Lentera Kehidupan + Lukisan/Logo

696 DID2021083439 29/11/2021 25  XRIDER LEATHER SHOES

697 DID2021083440 29/11/2021 5  MALTA PROPOLIS

698 DID2021083441 29/11/2021 1  AFFF

699 DID2021083442 29/11/2021 3  SunoHada / SUNOHADA IN JAPANESE

700 DID2021083443 29/11/2021 1  AF11

701 JID2021083444 29/11/2021 38  OVERON GAMING SYNDICATE + LOGO

702 JID2021083445 29/11/2021 35  Fly Greener & Device

703 DID2021083446 29/11/2021 34  TEREA TROPICAL WAVE

704 DID2021083447 29/11/2021 18  PECKER & DIGE

705 DID2021083448 29/11/2021 9  HARVIK

706 JID2021083449 29/11/2021 41  OVERON GAMING SYNDICATE + LOGO

707 DID2021083450 29/11/2021 3  SKINLOVINC

708 JID2021083451 29/11/2021 42  Lentera Kehidupan + Lukisan/Logo

709 JID2021083452 29/11/2021 35  Osume

710 DID2021083453 29/11/2021 9  ENDLESSAFE

711 JID2021083454 29/11/2021 41  STEADFAST & Logo

712 DID2021083455 29/11/2021 9  FIREFIGHTER
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713 JID2021083456 29/11/2021 43  MANUKARI KOPI

714 DID2021083457 29/11/2021 5  SKINLOVINC

715 DID2021083458 29/11/2021 7  SIMBA PART

716 JID2021083459 29/11/2021 35  BEAUTY HAUL

717 DID2021083460 29/11/2021 30  Telinsong

718 DID2021083461 29/11/2021 29  Al-Qarni

719 DID2021083462 29/11/2021 29  Nalendatta

720 DID2021083463 29/11/2021 29  Amaniky Go

721 DID2021083464 29/11/2021 3  TITANMEN

722 DID2021083465 29/11/2021 30  Qalundra

723 JID2021083466 30/11/2021 43  KAPITOL

724 DID2021083467 30/11/2021 30  Mami Syamil

725 DID2021083468 30/11/2021 32  Jajemon

726 DID2021083469 30/11/2021 5  TITANMEN

727 DID2021083470 30/11/2021 3  AAMANEE

728 JID2021083471 30/11/2021 36  GREENLAND KEMANG BOGOR

729 DID2021083472 30/11/2021 25  SENDRICH

730 DID2021083474 30/11/2021 5  CAP BIMA SRUTI

731 DID2021083475 30/11/2021 31  SUKALARANG FARM & LOGO

732 DID2021083476 30/11/2021 25  slöja (dibaca sleiya yang artinya kerudung/hijab
dalam bahasa swedia)

733 JID2021083477 30/11/2021 35  SUKALARANG FARM & LOGO

734 DID2021083478 30/11/2021 25  PSD

735 JID2021083479 30/11/2021 44  SUKALARANG FARM & LOGO
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736 DID2021083480 30/11/2021 30  chickana (di baca cikana)

737 DID2021083481 30/11/2021 29  Androw

738 DID2021083482 30/11/2021 3  C-MORE + LUKISAN

739 JID2021083483 30/11/2021 42  TS Media

740 JID2021083484 30/11/2021 41  TS Media

741 JID2021083485 30/11/2021 35  ABG

742 DID2021083486 30/11/2021 29  Dapoer AuflanaJ10

743 JID2021083487 30/11/2021 41  EKRESA

744 JID2021083488 30/11/2021 35  EKRESA

745 DID2021083489 30/11/2021 25  D&A Hijab

746 DID2021083490 30/11/2021 29  TC

747 DID2021083491 30/11/2021 30  RISBEAUTE

748 JID2021083492 30/11/2021 44  fast dental for family and aesthetic

749 DID2021083493 30/11/2021 30  COKOFORIA

750 DID2021083494 30/11/2021 25  halomam

751 DID2021083495 30/11/2021 24  Lily towel

752 DID2021083496 30/11/2021 30  Garam Nyi Ronggeng

753 DID2021083497 30/11/2021 6  693 LD

754 DID2021083498 30/11/2021 5  COCOLATTE

755 JID2021083499 30/11/2021 41  Bani Latief Press

756 DID2021083500 30/11/2021 32, 29, 30  DIMSUMROLL fresh homemade

757 DID2021083501 30/11/2021 25  BHOOMI

758 DID2021083502 30/11/2021 3  Logo
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759 JID2021083503 30/11/2021 42  STEM Autonomous Learning City Map

760 DID2021083504 30/11/2021 3  DRAMUTIC SKIN CARE + LUKISAN

761 JID2021083505 30/11/2021 43  BHOOMI

762 D062021083506 30/11/2021 30  Elamda

763 DID2021083507 30/11/2021 32  BHOOMI

764 DID2021083508 30/11/2021 29  KULINER98

765 DID2021083509 30/11/2021 29  Sumoo

766 DID2021083510 30/11/2021 9, 42  Benefits You Logo

767 DID2021083511 30/11/2021 20  VE LATEXIA

768 JID2021083512 30/11/2021 41  PASTO

769 DID2021083513 30/11/2021 30  SPCYGODS

770 DID2021083514 30/11/2021 9  WIJAYA

771 JID2021083515 30/11/2021 35  SENORITA

772 JID2021083516 30/11/2021 44  MALABAR 21 DENTAL

773 DID2021083517 30/11/2021 5  ELZSA

774 DID2021083518 30/11/2021 28  DARUN NAZA TOYS

775 JID2021083519 30/11/2021 43  MIMUME

776 J222021083520 30/11/2021 35  MEDUZZA

777 DID2021083521 30/11/2021 9  IOTO + LOGO

778 DID2021083522 30/11/2021 3  NEW MYSAS

779 DID2021083523 30/11/2021 5  KHALIFAH

780 J222021083524 30/11/2021 43  MEDUZZA

781 DID2021083525 30/11/2021 25  Frinizia
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782 DID2021083526 30/11/2021 3  Cerahin

783 DID2021083527 30/11/2021 7  SpecPro

784 DID2021083528 30/11/2021 30  Rajendra

785 DID2021083529 30/11/2021 7  COCOLATTE

786 DID2021083530 30/11/2021 5  DZAKYDAT

787 DID2021083531 30/11/2021 25  paris amour

788 DID2021083532 30/11/2021 3  SASL

789 DID2021083533 30/11/2021 32  Sumoo

790 DID2021083534 30/11/2021 3  EXSPATCH

791 DID2021083535 30/11/2021 25  Sadurunge

792 DID2021083536 30/11/2021 37, 11  Everlast Econergy

793 DID2021083537 30/11/2021 3  Az'co

794 DID2021083538 30/11/2021 9  SUQMA

795 JID2021083539 30/11/2021 35  DENTAL JAYA

796 DID2021083540 30/11/2021 11  KEECOON

797 DID2021083541 30/11/2021 3  WulandSkin

798 DID2021083542 30/11/2021 8  COCOLATTE

799 JID2021083543 30/11/2021 35  Nyambel Indonesia

800 DID2021083544 30/11/2021 2  PEPPERMINT PINK

801 JID2021083545 30/11/2021 39  PT PELAYARAN CITRANSTIRTA
TATASARANA

802 DID2021083546 30/11/2021 5  NUTRIMA SEHATALAMI + LUKISAN

803 DID2021083547 30/11/2021 24  CLINTON

804 DID2021083548 30/11/2021 11  LACIDOLL
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805 DID2021083550 30/11/2021 30  SAWI + lukisan

806 DID2021083551 30/11/2021 30  CANDI JEMPOL

807 DID2021083553 30/11/2021 16  AQUA

808 DID2021083554 30/11/2021 5  JAMU MBAH YUT

809 DID2021083555 30/11/2021 6  Selaras Lawang Sewu & Logo

810 DID2021083556 30/11/2021 30  GUDANG JEMPOL

811 D102021083556 30/11/2021 12  HAERIN

812 DID2021083557 30/11/2021 1  CAP DAUN KURMA AAF

813 DID2021083558 30/11/2021 18  KINKA

814 JID2021083561 30/11/2021 43  TAKILUK

815 DID2021083563 30/11/2021 25  Ma Chérie

816 JID2021083564 30/11/2021 35  AEK MAIS + LOGO

817 JID2021083565 30/11/2021 35  SUSHI PLATTER MURAME

818 DID2021083566 30/11/2021 18  COCOLATTE

819 DID2021083567 30/11/2021 30  NUTRIMA SEHATALAMI + LUKISAN

820 DID2021083568 30/11/2021 30  CIRENG UDANG

821 DID2021083569 30/11/2021 5  BOLINGA

822 DID2021083570 30/11/2021 29  CIRENG UDANG

823 DID2021083571 30/11/2021 18  FLOWER CART'S

824 DID2021083572 30/11/2021 25  OXYGEN PREMIUM DENIM

825 JID2021083573 30/11/2021 39  mytours

826 DID2021083576 30/11/2021 30  Mumnay

827 DID2021083577 30/11/2021 30  PROVIDOR
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828 DID2021083578 30/11/2021 29  JAGOIND

829 DID2021083579 30/11/2021 6  HAO BO CHUANG KONG

830 DID2021083580 30/11/2021 3  Clavenca

831 DID2021083581 30/11/2021 16  MACAN

832 DID2021083582 30/11/2021 18  KING BEAR

833 DID2021083583 30/11/2021 25  ZHANAND

834 DID2021083584 30/11/2021 9  Kursi Antropometri

835 DID2021083585 30/11/2021 25  Dr. Calvin

836 DID2021083586 30/11/2021 11  FIXPAL

837 DID2021083587 30/11/2021 25  ARMY86

838 JID2021083589 30/11/2021 42  Berani Bangkit

839 DID2021083590 30/11/2021 9  PCard

840 JID2021083591 30/11/2021 39  SAPXpress

841 DID2021083592 30/11/2021 25  Larissa Collection

842 DID2021083593 30/11/2021 9  RESEARCH FOR INDONESIA Make research
an academic culture

843 DID2021083594 30/11/2021 25  SHUNNAN

844 DID2021083595 30/11/2021 3  Queen Of Islandia

845 DID2021083596 30/11/2021 32  HASS LITE

846 DID2021083597 30/11/2021 1  FORMULA X

847 DID2021083598 30/11/2021 21  PAPIFEED

848 JID2021083599 30/11/2021 43  BITCOIN + GAMBAR

849 DID2021083600 30/11/2021 9  KIRIMUANG.COM dan Logo

850 DID2021083601 30/11/2021 3  BEAUTYSIFAME
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851 DID2021083602 30/11/2021 3  99 BCB (Bunda Cerdas Borneo)

852 DID2021083603 30/11/2021 29  Ayam Paduka

853 JID2021083605 30/11/2021 35  Ayam Paduka

854 JID2021083606 30/11/2021 43  Ayam Paduka

855 JID2021083607 30/11/2021 43  KUARA LOMBOK + LUKISAN

856 JID2021083608 30/11/2021 35  One UP

857 DID2021083609 30/11/2021 2  WS-89

858 JID2021083610 30/11/2021 41  One UP

859 DID2021083610 30/11/2021 6  GUNNEBO + LUKISAN

860 JID2021083611 30/11/2021 43  Bakmi Jawa Khas Jogja Eyang Pa

861 DID2021083612 30/11/2021 1  KOMPOS SIMALEM PLUS

862 DID2021083613 30/11/2021 30  LIVING ROOM COFFEE & Lukisan

863 JID2021083614 30/11/2021 45  Colex (Corporate Legal Expert)

864 JID2021083615 30/11/2021 43  makcio

865 JID2021083616 30/11/2021 35  EGGBOSS PREMIUM SANDWICH

866 JID2021083617 30/11/2021 41  Anvil CIRCLE

867 D072021083618 30/11/2021 27  SAMSUNG

868 JID2021083619 30/11/2021 35  Anvil CIRCLE

869 DID2021083620 30/11/2021 6  PYTHON

870 DID2021083621 30/11/2021 27  elasma

871 JID2021083622 30/11/2021 41  Penerbit Literasi Nusantara

872 DID2021083623 30/11/2021 5  haruan

873 DID2021083624 30/11/2021 30  CHIYA

Halaman 39 dari 1263



874 D072021083625 30/11/2021 27  NANYA

875 DID2021083625 30/11/2021 8  777 + Logo Pohon

876 DID2021083626 30/11/2021 25  ALFI ZAHRA HIJAB + LOGO

877 DID2021083627 30/11/2021 28  SEBEL + LOGO

878 DID2021083628 30/11/2021 25  Gaizka

879 JID2021083629 30/11/2021 43  LEXY THE FLYING TIGER

880 JID2021083630 30/11/2021 38  DATAPRIME

881 JID2021083631 30/11/2021 43  WARUNG RALO

882 DID2021083632 30/11/2021 3  AOI & Logo

883 DID2021083633 30/11/2021 30  K96

884 DID2021083634 30/11/2021 2  SOLARPROTECT

885 DID2021083635 30/11/2021 25  CELLIA

886 JID2021083636 30/11/2021 41  API DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

887 JID2021083637 30/11/2021 39  SAMARA LIVEABOARD

888 D222021083638 30/11/2021 25  HERLI'S

889 DID2021083639 30/11/2021 3  ALBRIGHT

890 DID2021083640 30/11/2021 7  SANGJU

891 DID2021083641 30/11/2021 30  SUHU KOPI

892 DID2021083642 30/11/2021 5  PHARMEXPLUS

893 DID2021083643 30/11/2021 30  ROMA SULTAN TARTS

894 JID2021083644 30/11/2021 42  dimensy

895 DID2021083645 30/11/2021 20  FLOWER CART'S

896 DID2021083646 30/11/2021 19  PINUS
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897 DID2021083647 30/11/2021 30  ORIFLAKES + LUKISAN

898 JID2021083648 30/11/2021 43  D'Warung Rawon Suroboyo Spesial Rawon
Khas Surabaya

899 DID2021083649 30/11/2021 3  SKINWARRIOR

900 DID2021083650 30/11/2021 9  illustro 1-day

901 DID2021083651 30/11/2021 30  Waluya Konservasi

902 JID2021083652 30/11/2021 43  SUHU KOPI

903 JID2021083653 30/11/2021 45  DIGESTA LAW FIRM

904 JID2021083654 30/11/2021 43  WEDANG KOPI PRAMBANAN

905 JID2021083655 30/11/2021 35  DOLLA THE LABEL

906 DID2021083656 30/11/2021 5  SKINWARRIOR

907 DID2021083657 30/11/2021 30  Raffa Snack + Logo/Gambar

908 DID2021083659 30/11/2021 3  FOLLILOCK

909 DID2021083660 30/11/2021 25  AIR SWIMWEAR

910 JID2021083661 30/11/2021 35  StoresHub

911 DID2021083662 30/11/2021 6  Logo SKT

912 DID2021083663 30/11/2021 25  ASKIDS

913 JID2021083664 30/11/2021 41  ANACONDA VICTORY + LUKISAN

914 DID2021083665 30/11/2021 9  GOZILA

915 DID2021083666 30/11/2021 3, 5  haibuna

916 JID2021083666 30/11/2021 41  NURUL HARAMAIN

917 DID2021083667 30/11/2021 7, 9, 12  Honda Power Pack Exchanger e:

918 DID2021083669 30/11/2021 9  RRAUTO

919 JID2021083670 30/11/2021 41  AKADEMI MEDIA DIGITAL EMTEK
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920 JID2021083671 30/11/2021 35  TokoHub

921 DID2021083672 30/11/2021 29  FITRI FOOD

922 DID2021083673 30/11/2021 29  Kebab Yasmin

923 DID2021083674 30/11/2021 3  Winzii Skin Beauty

924 DID2021083676 30/11/2021 9  GOZZILA

925 JID2021083678 30/11/2021 35  Halal Bazaar

926 DID2021083679 30/11/2021 3  SHINZUIKENSHO

927 DID2021083680 30/11/2021 29  PROVIDOR

928 DID2021083681 30/11/2021 35, 11  MKE Mesin Kopi Espresso

929 DID2021083682 30/11/2021 1  B I O    P R I M A

930 DID2021083683 30/11/2021 9  Televisi Cinta Kasih + Lukisan/Logo

931 DID2021083684 30/11/2021 2  CANDLE LIGHT

932 DID2021083685 30/11/2021 30  Cap SAWI + lukisan

933 DID2021083686 30/11/2021 11  GOZILA

934 DID2021083687 30/11/2021 1, 41, 29, 30  Healthier days, Wellbeing for life

935 DID2021083688 30/11/2021 30  Cap SAWI 1935 + lukisan

936 JID2021083689 30/11/2021 43  ARTIKATA DRINKS

937 DID2021083690 30/11/2021 2  CELESTIAL

938 D102021083692 30/11/2021 12  ALTRA OTOPARTS

939 JID2021083693 30/11/2021 38  BINTANG SANTRI INDONESIA dan LOGO

940 DID2021083694 30/11/2021 30  CAP SAWI + lukisan

941 DID2021083695 30/11/2021 29  FITRI BEVERAGE

942 DID2021083697 30/11/2021 34  BOAT + LUK
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943 DID2021083698 30/11/2021 3  SHINZUISAKURA

944 JID2021083698 30/11/2021 37  Graphika Konstruksi Indonesia

945 DID2021083699 30/11/2021 3  SUNSHIELD

946 DID2021083700 30/11/2021 2  COTTON CANDY PINK

947 DID2021083701 30/11/2021 2  DESTINY

948 DID2021083702 30/11/2021 10  SIHEDAF

949 DID2021083703 30/11/2021 16  CRAYOLA WONDERMARKERS

950 DID2021083704 30/11/2021 2  DEW DROP

951 DID2021083705 30/11/2021 29  TWINNIETWOES

952 DID2021083706 30/11/2021 2  FIESTA ORANGE

953 JID2021083707 30/11/2021 41  STORIES UNDER 30

954 DID2021083708 30/11/2021 29  Cap SAWI + lukisan

955 J102021083709 30/11/2021 43  BABA NYONYA + LOGO

956 DID2021083710 30/11/2021 29  MORCEHAN + CHINESE CHARACTERS

957 DID2021083711 30/11/2021 5  SUNSHIELD

958 DID2021083712 30/11/2021 3  XIXI

959 JID2021083713 30/11/2021 36  PT LENOX PASIFIK INVESTAMA TBK +
LOGO

960 DID2021083714 30/11/2021 11  GOZZILA

961 JID2021083715 30/11/2021 35  Hannah Hotel

962 DID2021083716 30/11/2021 10  SURGIGRIP

963 DID2021083717 30/11/2021 2  GROOVY GREY

964 DID2021083718 30/11/2021 9  belajar plus

965 DID2021083719 30/11/2021 5  SHINZUISAKURA
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966 DID2021083720 30/11/2021 12  MBI PROJECT

967 DID2021083721 30/11/2021 5  AVIZOL

968 DID2021083722 30/11/2021 5  KEMIDINE

969 DID2021083723 30/11/2021 2  FRENCH MANICURE

970 DID2021083725 30/11/2021 9  Selaras Lawang Sewu & Logo

971 DID2021083727 30/11/2021 3  SHINZUIHANA

972 DID2021083728 30/11/2021 2  HONEYMOON

973 DID2021083729 30/11/2021 29  Cap SAWI 1935 + lukisan

974 JID2021083730 30/11/2021 35  Televisi Cinta Kasih + Lukisan/Logo

975 DID2021083732 30/11/2021 30  Labi Food

976 JID2021083733 30/11/2021 39  AERO BIZHUB DAN LUKISAN

977 JID2021083734 30/11/2021 43  B BREEZE BEAN

978 DID2021083735 30/11/2021 30  2 JENDELA

979 JID2021083736 30/11/2021 35  Pesanantar

980 DID2021083737 30/11/2021 30  MORCEHAN + CHINESE CHARACTERS

981 DID2021083738 30/11/2021 2  IBIZA BLUES

982 DID2021083739 30/11/2021 9  POLYTRON

983 DID2021083740 30/11/2021 6  ARTOS

984 DID2021083741 30/11/2021 29  CAP SAWI + lukisan

985 DID2021083742 30/11/2021 3  Ether Gold The Beauty Glow

986 JID2021083743 30/11/2021 36  SUTA KASA

987 DID2021083744 30/11/2021 3  Aimah BEAUTY

988 DID2021083745 30/11/2021 10  MEDITEX
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989 DID2021083746 30/11/2021 2  INCA GOLD

990 JID2021083747 30/11/2021 35  POLARIS

991 DID2021083748 30/11/2021 29  KAYBER

992 DID2021083749 30/11/2021 10  POLYTRON

993 JID2021083750 30/11/2021 35  ASTRO WHEELS

994 DID2021083751 30/11/2021 3  DAYLIGHT

995 JID2021083752 30/11/2021 35  Wanipiro

996 DID2021083753 30/11/2021 2  LAKEVIEW

997 DID2021083754 30/11/2021 3  Nanohana

998 JID2021083755 30/11/2021 38  Televisi Cinta Kasih + Lukisan/Logo

999 DID2021083756 30/11/2021 2  MOONSTONE

1000 DID2021083758 30/11/2021 10  Selaras Lawang Sewu & Logo

1001 DID2021083760 30/11/2021 5  PICHLOOK VAIVA JEJUNA

1002 DID2021083761 30/11/2021 2  PEACH PASSION

1003 DID2021083762 30/11/2021 29  Suryandra 57

1004 DID2021083763 30/11/2021 10  PERDANA MED

1005 DID2021083764 30/11/2021 2  PEACH SWIRL

1006 JID2021083765 30/11/2021 36  TRIYANA + Logo

1007 DID2021083766 30/11/2021 2  ROSEY

1008 DID2021083767 30/11/2021 30  IHB Ishq Honey's Bakery

1009 DID2021083768 30/11/2021 1  ECOPRIMA

1010 DID2021083769 30/11/2021 25  BINTANG ALSHALAL SUPER

1011 DID2021083770 30/11/2021 30  Kopu Kopi
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1012 DID2021083771 30/11/2021 2  SANTA ROSA

1013 DID2021083772 30/11/2021 2  SOFT YELLOW

1014 JID2021083773 30/11/2021 42  HaloBos

1015 JID2021083774 30/11/2021 37  TRIYANA DEVELOPMENT + Logo

1016 DID2021083775 30/11/2021 2  SWEET BUTTERCUP

1017 JID2021083776 30/11/2021 36  GALAXY ACTIVE SMART AND RICH

1018 DID2021083777 30/11/2021 30  Uri Corndog

1019 DID2021083778 30/11/2021 30  Untungku

1020 DID2021083779 30/11/2021 29  KakVee

1021 DID2021083780 30/11/2021 19  FIORE

1022 DID2021083781 30/11/2021 2  TANGERINE

1023 DID2021083782 30/11/2021 9  SingularXYZ

1024 JID2021083783 30/11/2021 43  Bakmi Mahera

1025 DID2021083784 30/11/2021 5  KITSLIMY +BeaudeLab

1026 DID2021083785 30/11/2021 25  DUHAN + logo

1027 DID2021083786 30/11/2021 30  MAK WINTA

1028 DID2021083787 30/11/2021 30  Putra Kencana + Lukisan

1029 DID2021083788 30/11/2021 30  SENTAK MANDIRI

1030 DID2021083789 30/11/2021 16, 21  RUNBEN + huruf kanji

1031 DID2021083790 30/11/2021 29  MU RAN TIAN PIN + CHINESE
CHARACTERS

1032 DID2021083791 30/11/2021 5  RESPIRA

1033 DID2021083792 30/11/2021 11  POLYTRON

1034 JID2021083793 30/11/2021 43  BAKMI MENTERENG
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1035 DID2021083794 30/11/2021 30  ALOHA

1036 DID2021083795 30/11/2021 2  VANILLA

1037 DID2021083796 30/11/2021 2  WILDFLOWER

1038 DID2021083797 30/11/2021 30  BIG BITE

1039 DID2021083798 30/11/2021 30  BUKROS

1040 DID2021083799 30/11/2021 30  CHUNKO'S

1041 DID2021083800 30/11/2021 30  Putri Naeva + Lukisan

1042 DID2021083801 30/11/2021 3  TAN COSMETICS

1043 DID2021083802 30/11/2021 30  BITE

1044 JID2021083803 30/11/2021 35  TAN COSMETICS

1045 JID2021083804 30/11/2021 44  TAN COSMETICS

1046 JID2021083805 30/11/2021 40  Televisi Cinta Kasih + Lukisan/Logo

1047 DID2021083806 30/11/2021 30  EUREKA

1048 JID2021083807 30/11/2021 39  Bee Rae

1049 DID2021083808 30/11/2021 3  TAN BEAUTY

1050 DID2021083809 30/11/2021 30  FUEL UP

1051 DID2021083810 30/11/2021 30  MU RAN TIAN PIN + CHINESE
CHARACTERS

1052 JID2021083811 30/11/2021 35  TAN BEAUTY

1053 DID2021083812 30/11/2021 5  ANTIGA

1054 JID2021083813 30/11/2021 44  TAN BEAUTY

1055 J012021083814 30/11/2021 35  PINTO

1056 DID2021083815 30/11/2021 30  HI5

1057 DID2021083816 30/11/2021 5  TAN WELLNESS
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1058 DID2021083817 30/11/2021 30  KICK OFF

1059 DID2021083818 30/11/2021 10  TAN WELLNESS

1060 DID2021083819 30/11/2021 3  NAYN BEAUTÈ

1061 DID2021083820 30/11/2021 30  LAFAYETTE

1062 DID2021083821 30/11/2021 3  NESHLAB

1063 DID2021083822 30/11/2021 30  agung belitong

1064 DID2021083823 30/11/2021 3  BRIGETTE

1065 DID2021083824 30/11/2021 30  QUICK UP

1066 DID2021083825 30/11/2021 25  IFYOU

1067 JID2021083826 30/11/2021 35  GERAI KARSINI

1068 DID2021083827 30/11/2021 43, 30  WARUNG KOPI GUNUNG       MANG UYA

1069 JID2021083827 30/11/2021 37  ANAGATA

1070 DID2021083828 30/11/2021 30  BLONDINA

1071 JID2021083829 30/11/2021 38  IBOMA

1072 DID2021083830 30/11/2021 16, 41  joglo jogja

1073 DID2021083831 30/11/2021 30  PICCADELI SPLASH

1074 DID2021083832 30/11/2021 30  BISQUICK

1075 DID2021083833 30/11/2021 30  A Four

1076 DID2021083834 30/11/2021 3  ZEELA-LUFF.ID

1077 DID2021083835 30/11/2021 30  HALFTIME

1078 DID2021083837 30/11/2021 30  GOAL

1079 DID2021083838 30/11/2021 30  LUCKY BREAK

1080 DID2021083839 30/11/2021 30  FRISBEE
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1081 DID2021083840 30/11/2021 30  ORIGINAL HAJI.S KBN SRH DAN LUKISAN

1082 DID2021083841 30/11/2021 29  SARI CHOCO Selainya Indonesia

1083 DID2021083842 30/11/2021 34  YOUME + logo

1084 DID2021083843 30/11/2021 3  LUST.TRÉS

1085 DID2021083844 30/11/2021 11  Selaras Lawang Sewu & Logo

1086 DID2021083845 30/11/2021 34  Air Lux

1087 DID2021083846 30/11/2021 30  Retak Seribu Ayra

1088 DID2021083847 30/11/2021 30  Jahari 88

1089 JID2021083848 30/11/2021 42  Televisi Cinta Kasih + Lukisan/Logo

1090 JID2021083849 30/11/2021 35  Gama Kreatif

1091 DID2021083850 30/11/2021 30  Du'a Dafianqyu

1092 DID2021083851 30/11/2021 19  Selaras Lawang Sewu & Logo

1093 DID2021083852 30/11/2021 29  Bakso Keju Green Ville

1094 DID2021083853 30/11/2021 30  KULINER TAREMPA SUKSESJAYA

1095 DID2021083854 30/11/2021 25  Arrikza

1096 DID2021083855 30/11/2021 20  Selaras Lawang Sewu & Logo

1097 DID2021083856 30/11/2021 10  Molion

1098 JID2021083857 30/11/2021 35  Selaras Lawang Sewu & Logo

1099 DID2021083858 30/11/2021 25  HYML

1100 DID2021083859 30/11/2021 25  HML

1101 JID2021083860 30/11/2021 37  Selaras Lawang Sewu & Logo

1102 DID2021083861 30/11/2021 18  I QUIT EST MMXVII

1103 DID2021083862 30/11/2021 9  NP KOMPUTER
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1104 DID2021083863 30/11/2021 25  SKILLTRACK

1105 JID2021083864 30/11/2021 41  MY INCOME Network Marketing Guide &
Lifestyle

1106 DID2021083865 30/11/2021 21, 7, 8, 11  Olike Home

1107 DID2021083866 30/11/2021 12  Molion

1108 DID2021083869 30/11/2021 32  OT CRYSTALIN 8+ & LOGO

1109 JID2021083870 30/11/2021 35, 42  TLDN GREEN METRICS + lukisan

1110 JID2021083871 30/11/2021 35  LUST.TRÉS

1111 DID2021083872 30/11/2021 9  Master Cheng Yen Bercerita + Lukisan/Logo

1112 DID2021083873 30/11/2021 32  OT CRYSTALIN 8+ & LOGO

1113 DID2021083874 30/11/2021 21  GOELA GOELA EQUIPMENT + GAMBAR

1114 DID2021083875 30/11/2021 18  Molion

1115 DID2021083876 30/11/2021 11  GOELA GOELA EQUIPMENT + GAMBAR

1116 DID2021083877 30/11/2021 16  DR Form

1117 DID2021083878 30/11/2021 7  GOELA GOELA EQUIPMENT + GAMBAR

1118 DID2021083879 30/11/2021 29  TEMAN HANAFI

1119 JID2021083880 30/11/2021 41  LOKASIA

1120 DID2021083881 30/11/2021 30  GOELA GOELA BAKING SUPPLIES +
GAMBAR

1121 DID2021083882 30/11/2021 32  OT CRYSTALIN 8+ & LOGO

1122 JID2021083883 30/11/2021 35  GOELA GOELA FAIR + GAMBAR

1123 DID2021083884 30/11/2021 3  HAIRVEN

1124 DID2021083885 30/11/2021 3  NATURULY  (termasuk lukisan logo merknya )

1125 DID2021083886 30/11/2021 25  VINEZIA

1126 JID2021083887 30/11/2021 44  Apotek XS Mart
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1127 DID2021083888 30/11/2021 3  MEC SKIN

1128 DID2021083889 30/11/2021 25  CULTURAL LEADING ON THE EARTH

1129 DID2021083890 30/11/2021 3  HolyWhite

1130 JID2021083891 30/11/2021 35  STUDIOParfume

1131 DID2021083892 30/11/2021 3  W Double You

1132 DID2021083893 30/11/2021 25  El Zeebad

1133 DID2021083894 30/11/2021 18  VINEZIA

1134 DID2021083895 30/11/2021 3  DIAMOND DNA

1135 JID2021083896 30/11/2021 41  IBOMA

1136 DID2021083897 30/11/2021 5  ROYALKU

1137 DID2021083898 30/11/2021 3  SKINCATION (termasuk lukisan logo merk
nya)

1138 DID2021083899 30/11/2021 3  MELANO WHITE

1139 JID2021083900 30/11/2021 35  OXO WAREHOUSE

1140 JID2021083901 30/11/2021 35  Moslife

1141 DID2021083902 30/11/2021 25  AR-STORY

1142 DID2021083903 30/11/2021 1  SAGAS

1143 DID2021083904 30/11/2021 30  Mazaya Rice + Lukisan

1144 DID2021083905 30/11/2021 5  OMITRON

1145 DID2021083906 30/11/2021 5  OMICRON

1146 DID2021083907 30/11/2021 4  Selma Inspirasi Isi Rumah

1147 DID2021083908 30/11/2021 30  Bunda Ayu + Lukisan

1148 DID2021083909 30/11/2021 20  Molion

1149 DID2021083910 30/11/2021 3  Frisch
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1150 JID2021083911 30/11/2021 38  AMARTA

1151 JID2021083912 30/11/2021 42  bukuku personal  +  lukisan

1152 JID2021083913 30/11/2021 35  Master Cheng Yen Bercerita + Lukisan/Logo

1153 DID2021083914 30/11/2021 5  NAIRA

1154 DID2021083915 30/11/2021 21  Molion

1155 DID2021083916 30/11/2021 30  Ratu Bilqis + Lukisan

1156 DID2021083917 30/11/2021 20  Pot Cream Olew Kimura

1157 DID2021083918 30/11/2021 6  Selma Inspirasi Isi Rumah

1158 DID2021083919 30/11/2021 9  METACAFE

1159 DID2021083920 30/11/2021 24  Molion

1160 JID2021083921 30/11/2021 43  BARASA ASIAN & INDONESIA CUISINE

1161 JID2021083922 30/11/2021 41  AMARTA

1162 DID2021083923 30/11/2021 8  Selma Inspirasi Isi Rumah

1163 DID2021083924 30/11/2021 30  Sultan Galis + Lukisan

1164 DID2021083925 30/11/2021 11  Selma Inspirasi Isi Rumah

1165 DID2021083926 30/11/2021 25  Molion

1166 JID2021083927 30/11/2021 38  bukuku personal  +  lukisan

1167 DID2021083928 30/11/2021 14  Selma Inspirasi Isi Rumah

1168 DID2021083929 30/11/2021 16  Selma Inspirasi Isi Rumah

1169 JID2021083930 30/11/2021 43  IMAH BUMBU ASIAN & INDONESIA CUISINE

1170 DID2021083931 30/11/2021 9  J5ISMOYO

1171 D102021083931 30/11/2021 25  KINGS

1172 DID2021083932 30/11/2021 18  Selma Inspirasi Isi Rumah
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1173 DID2021083933 30/11/2021 11  HF HARDWARE

1174 JID2021083934 30/11/2021 36  bukuku personal  +  lukisan

1175 DID2021083935 30/11/2021 19  Selma Inspirasi Isi Rumah

1176 DID2021083936 30/11/2021 27  Molion

1177 DID2021083937 30/11/2021 9  FeedBag

1178 DID2021083938 30/11/2021 11  MERVA

1179 DID2021083939 30/11/2021 20  Selma Inspirasi Isi Rumah

1180 JID2021083940 30/11/2021 35  bukuku personal  +  lukisan

1181 JID2021083941 30/11/2021 43  KERATON BUMBU ASIAN & INDONESIAN
CUISINE

1182 DID2021083942 30/11/2021 5  Mak Erot

1183 JID2021083943 30/11/2021 38  J5ISMOYO

1184 JID2021083944 30/11/2021 43  Oh Ada Mie + Lukisan

1185 DID2021083945 30/11/2021 11  LUMIERE HARDWARE

1186 DID2021083946 30/11/2021 30  BEYOND PROPOLIS

1187 DID2021083947 30/11/2021 30  METACAFE

1188 JID2021083948 30/11/2021 43  MANGGALA ASIAN & INDONESIAN CUISINE

1189 DID2021083949 30/11/2021 21  Selma Inspirasi Isi Rumah

1190 DID2021083950 30/11/2021 25  SHAFAS

1191 DID2021083951 30/11/2021 28  Molion

1192 JID2021083952 30/11/2021 41  J5ISMOYO

1193 DID2021083953 30/11/2021 24  Selma Inspirasi Isi Rumah

1194 JID2021083954 30/11/2021 35  Molion

1195 DID2021083955 30/11/2021 12  WakeMeUp
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1196 JID2021083956 30/11/2021 35  METACAFE

1197 DID2021083956 30/11/2021 26  Selma Inspirasi Isi Rumah

1198 DID2021083957 30/11/2021 30  SAMBAL BAKAR SULTAN (SPESIAL
SAMBAL GAMI)

1199 DID2021083958 30/11/2021 28  SULIDA

1200 DID2021083959 30/11/2021 27  Selma Inspirasi Isi Rumah

1201 DID2021083960 30/11/2021 3  Alissya Beauty Skincare

1202 DID2021083961 30/11/2021 30  Surya Putra + Lukisan

1203 JID2021083962 30/11/2021 35  Selma Inspirasi Isi Rumah

1204 JID2021083963 30/11/2021 38  Master Cheng Yen Bercerita + Lukisan/Logo

1205 JID2021083964 30/11/2021 43  SAMBAL BAKAR SULTAN (SPESIAL
SAMBAL GAMI)

1206 DID2021083965 30/11/2021 17  VAN LON

1207 DID2021083966 30/11/2021 3  groomgroom

1208 JID2021083967 30/11/2021 44  MIGAKU

1209 DID2021083968 30/11/2021 30  ROCCO

1210 JID2021083969 30/11/2021 41  METACAFE

1211 JID2021083970 30/11/2021 40  Master Cheng Yen Bercerita + Lukisan/Logo

1212 JID2021083971 30/11/2021 43  METACAFE

1213 JID2021083972 30/11/2021 35  ANGEL CONSULTANT + LOGO

1214 DID2021083973 30/11/2021 3  TALEA + LUKISAN

1215 JID2021083975 30/11/2021 41  Master Cheng Yen Bercerita + Lukisan/Logo

1216 DID2021083977 30/11/2021 3  Leift

1217 DID2021083978 30/11/2021 25  KING'SSAFE

1218 JID2021083979 30/11/2021 42  Master Cheng Yen Bercerita + Lukisan/Logo
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1219 JID2021083980 30/11/2021 35  FATGOODS

1220 JID2021083981 30/11/2021 43  DIVAMINANG

1221 DID2021083982 30/11/2021 9  CAFE VIRTUAL

1222 JID2021083983 30/11/2021 41
 BeProfesion. Be berasal dari bahasa Inggris
yang artinya jadi. Profesion adalah singkatan
dari kata Indonesia Profesional

1223 DID2021083984 30/11/2021 30  CAFE VIRTUAL

1224 JID2021083985 30/11/2021 35  CAFE VIRTUAL

1225 JID2021083987 30/11/2021 41  CAFE VIRTUAL

1226 JID2021083988 30/11/2021 38  LUCUFLIX

1227 DID2021083989 30/11/2021 9  META CAFE

1228 DID2021083990 30/11/2021 25  HAIPOCHA + LOGO

1229 DID2021083991 30/11/2021 30  META CAFE

1230 JID2021083992 30/11/2021 35  META CAFE

1231 DID2021083993 30/11/2021 9  LUCUFLIX

1232 JID2021083994 30/11/2021 41  META CAFE

1233 DID2021083995 01/12/2021 9  meGameS Turk Kahveci

1234 DID2021083996 01/12/2021 30  meGameS Turk Kahveci

1235 DID2021083997 01/12/2021 3  LUCKY STAR + Lukisan

1236 JID2021083998 01/12/2021 35  meGameS Turk Kahveci

1237 JID2021083999 01/12/2021 41  meGameS Turk Kahveci

1238 JID2021084000 01/12/2021 41  MENU RECYCLE

1239 DID2021084001 01/12/2021 5, 30  VICKS IMMUNO COLD SHIELD

1240 JID2021084002 01/12/2021 41  CETP (Certified Excellent Trainer Professional)

1241 DID2021084003 01/12/2021 3  REFRESH N COOL
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1242 JID2021084004 01/12/2021 43  7 OZ COFFEE + Lukisan

1243 DID2021084005 01/12/2021 9  bukuku personal  +  lukisan

1244 DID2021084006 01/12/2021 30  D-H-E + Lukisan

1245 JID2021084007 01/12/2021 42  bukuku personal  +  maskot

1246 JID2021084008 01/12/2021 38  bukuku personal  +  maskot

1247 JID2021084009 01/12/2021 36  bukuku personal  +  maskot

1248 JID2021084010 01/12/2021 35  bukuku personal  +  maskot

1249 D152021084011 01/12/2021 32  Geef1818

1250 JID2021084012 01/12/2021 41  edunesia

1251 DID2021084013 01/12/2021 3  MELANO PAIR

1252 JID2021084014 01/12/2021 35  Zefina Hijab

1253 DID2021084015 01/12/2021 3  BUBBLE SCENT

1254 DID2021084016 01/12/2021 9  bukuku personal  +  maskot

1255 JID2021084017 01/12/2021 35  Digisquad property

1256 DID2021084018 01/12/2021 30  Pakistan

1257 DID2021084020 01/12/2021 29  CIKOYA

1258 JID2021084021 01/12/2021 42  CogMate Logo

1259 DID2021084022 01/12/2021 11  COCOLATTE

1260 DID2021084023 01/12/2021 1  AM  PRIMA

1261 DID2021084024 01/12/2021 3  Bubble Scent Technology

1262 DID2021084025 01/12/2021 28  KAI

1263 DID2021084026 01/12/2021 3  DNA REPAIR

1264 JID2021084027 01/12/2021 35  JAVALAB
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1265 DID2021084028 01/12/2021 3  BLOOM LASTING

1266 D222021084028 01/12/2021 5  mhslimix

1267 DID2021084029 01/12/2021 28  TOPSTAR

1268 JID2021084030 01/12/2021 45  FORUM BETAWI REMPUG (FBR)

1269 DID2021084031 01/12/2021 3  Bloom Lasting Technology

1270 DID2021084032 01/12/2021 7  BABYDOES

1271 DID2021084033 01/12/2021 5  Ecobrio

1272 JID2021084034 01/12/2021 35  MITRA

1273 DID2021084035 01/12/2021 30  Valbiev

1274 DID2021084036 01/12/2021 9  Advanced Beauty Match

1275 DID2021084037 01/12/2021 9  Advanced Shade Match

1276 JID2021084038 01/12/2021 35  KOPERASI JASA JAKARTA TENTRAM
SEJAHTERA (JTS)

1277 DID2021084039 01/12/2021 30  Udang Mas

1278 JID2021084040 01/12/2021 35  AFLO Store

1279 DID2021084041 01/12/2021 25  Rafanda Syar'i by emy

1280 JID2021084042 01/12/2021 44  SCENT BEAUTY + LOGO

1281 DID2021084043 01/12/2021 30  Beras Punel Naga

1282 JID2021084044 01/12/2021 41  LUKISAN LOGO SKODI

1283 JID2021084045 01/12/2021 44  W.LOOK + LOGO

1284 DID2021084046 01/12/2021 9  PRIMALINK

1285 DID2021084047 01/12/2021 8  BABYDOES

1286 JID2021084048 01/12/2021 35  RAKAS.ID + GAMBAR

1287 DID2021084049 01/12/2021 25  小兔子 (XIAU TUZI)
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1288 DID2021084050 01/12/2021 7  AER + Logo

1289 DID2021084051 01/12/2021 5  ANDALL PLUS

1290 DID2021084052 01/12/2021 25  rakuti

1291 D222021084053 01/12/2021 12  BOTANG

1292 DID2021084054 01/12/2021 11  IOTO + LOGO

1293 DID2021084055 01/12/2021 19  LocooCrete

1294 DID2021084056 01/12/2021 1  Teh Logi

1295 JID2021084057 01/12/2021 44  MAXIMA DENTAL CARE + LUKISAN

1296 DID2021084058 01/12/2021 3  MOLLY MASK ME + GAMBAR

1297 JID2021084059 01/12/2021 36  Nikel

1298 DID2021084060 01/12/2021 9  Advanced SkinTech

1299 DID2021084061 01/12/2021 30  IOTO + LOGO

1300 DID2021084062 01/12/2021 29  DHANESA79

1301 DID2021084063 01/12/2021 9  Advanced Skin Lab

1302 DID2021084064 01/12/2021 16  JATI MAS + GAMBAR

1303 DID2021084065 01/12/2021 23, 24  ECONE

1304 DID2021084066 01/12/2021 9  Advanced Skingenious

1305 JID2021084067 01/12/2021 43  CHIKANTUY

1306 JID2021084068 01/12/2021 35  MY BEE

1307 DID2021084069 01/12/2021 3  HEFO SKIN

1308 JID2021084070 01/12/2021 41  MCU (merupakan singkatan dari Mahakarya
Citra Utama)

1309 DID2021084071 01/12/2021 16, 9, 28  MIDEER

1310 DID2021084072 01/12/2021 30  CUPBA CUPBAIN COFFEE & LUKISAN
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1311 JID2021084073 01/12/2021 35  CHIKANTUY

1312 DID2021084074 01/12/2021 9  Derma SkinCheck

1313 JID2021084075 01/12/2021 43  CUPBA CUPBAIN COFFEE & LUKISAN

1314 DID2021084076 01/12/2021 11  BABYDOES

1315 DID2021084077 01/12/2021 3  Nuun's Skin Beauty

1316 DID2021084078 01/12/2021 34  IDEAL BOLD

1317 DID2021084079 01/12/2021 5  DAYLIGHT

1318 DID2021084081 01/12/2021 5  SHINZUIHANA

1319 DID2021084082 01/12/2021 18, 35, 25  LOCAL LEGEND

1320 DID2021084083 01/12/2021 30  HURUF KANJI IMURAYA YAWAMOCHI AIISU

1321 DID2021084084 01/12/2021 6  UNIBRASS + LOGO

1322 DID2021084085 01/12/2021 3  RYSKINCARE

1323 DID2021084086 01/12/2021 1  SAMOR

1324 DID2021084087 01/12/2021 12  LOGSMITH

1325 DID2021084088 01/12/2021 29  DUA BINTANG

1326 DID2021084089 01/12/2021 11  UNIBRASS + LOGO

1327 JID2021084090 01/12/2021 35  AOLIKES

1328 JID2021084091 01/12/2021 43  EGLAVA

1329 JID2021084092 01/12/2021 35  1 juta dapat sekarung

1330 DID2021084093 01/12/2021 12  SONAI RACING

1331 DID2021084094 01/12/2021 29  SANIA

1332 DID2021084095 01/12/2021 5  BANDOL

1333 DID2021084096 01/12/2021 9  PROBEST
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1334 JID2021084097 01/12/2021 43  PARKING COFFEE

1335 DID2021084098 01/12/2021 29  SANIA + LOGO

1336 DID2021084099 01/12/2021 25  AOLIKES

1337 DID2021084100 01/12/2021 29  SANIA + Pemandangan

1338 DID2021084101 01/12/2021 30  BUTTERLY + GAMBAR

1339 DID2021084102 01/12/2021 29  devina belitong

1340 DID2021084103 01/12/2021 1  JNK

1341 DID2021084104 01/12/2021 29  Enye Almayra

1342 DID2021084106 01/12/2021 18  D'GAWAN + LUKISAN

1343 DID2021084107 01/12/2021 1  SOUR-PLUS 1000

1344 DID2021084108 01/12/2021 32  Pavilion

1345 DID2021084109 01/12/2021 30  KOSME NUTRITION

1346 DID2021084110 01/12/2021 1  FIVE STAR + LOGO

1347 DID2021084111 01/12/2021 25  MRDK + LUKISAN

1348 J132021084112 01/12/2021 41  AMSILATI

1349 DID2021084113 01/12/2021 3  RAYINARAYA BEAUTY CARE

1350 DID2021084114 01/12/2021 29  Balo Makmur

1351 JID2021084115 01/12/2021 35  DjempolGrosir + Logo

1352 D132021084116 01/12/2021 35, 9  KATIGA FIRE + logo

1353 DID2021084117 01/12/2021 30  WIRAMAZ + Logo

1354 DID2021084118 01/12/2021 29  DW

1355 D112021084119 01/12/2021 30  K L U W I

1356 DID2021084120 01/12/2021 30  CAFELICIOUS
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1357 DID2021084121 01/12/2021 30  Bolufpan

1358 DID2021084122 01/12/2021 5  BARKAHABS

1359 DID2021084123 01/12/2021 29  DAPOER ASTUTI Ayam chik chik

1360 DID2021084124 01/12/2021 30  JAVABICA

1361 JID2021084125 01/12/2021 35  Nona Noni Tobaku

1362 JID2021084126 01/12/2021 35  viavia artisan bakery

1363 DID2021084127 01/12/2021 25  Kabong

1364 DID2021084128 01/12/2021 30  JAVASPRESSO

1365 DID2021084129 01/12/2021 9  POWERMIX

1366 DID2021084130 01/12/2021 30  Sikok name

1367 DID2021084131 01/12/2021 34  LODJIE Ijo 99

1368 DID2021084132 01/12/2021 3  GYSASKIN

1369 DID2021084134 01/12/2021 28  MATCHBOX

1370 JID2021084136 01/12/2021 35  WORLD DREAM

1371 DID2021084136 01/12/2021 5  DELIGHT

1372 J112021084137 01/12/2021 37  KATNIS ROYAL

1373 DID2021084138 01/12/2021 30  BISCO

1374 DID2021084139 01/12/2021 30  SAE TOP ROTI

1375 DID2021084140 01/12/2021 29  MAK YUSNIA

1376 DID2021084141 01/12/2021 1, 5  CRUISER MAXX

1377 DID2021084142 01/12/2021 25  NOUJAAH

1378 DID2021084143 01/12/2021 32  hemaviton JRENG + Logo

1379 DID2021084144 01/12/2021 30  De FROOD
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1380 DID2021084145 01/12/2021 3  Rossee Beauty

1381 DID2021084146 01/12/2021 3  DELIGHT

1382 D122021084146 01/12/2021 30  ANJIR BAKULA

1383 DID2021084147 01/12/2021 1  Sayur Segar

1384 D252021084148 01/12/2021 19  MENARA ROSTER

1385 JID2021084149 01/12/2021 42  Globe17

1386 JID2021084150 01/12/2021 35  DAIFOOD

1387 DID2021084151 01/12/2021 25  JV Hasanah

1388 DID2021084152 01/12/2021 32  hemaviton JRENG +Vit.C & Logo

1389 DID2021084153 01/12/2021 21  YAMAZAKI

1390 JID2021084154 01/12/2021 35  ONYX by MEVIS

1391 JID2021084155 01/12/2021 43  WAREG TENANNN

1392 DID2021084156 01/12/2021 12  650MT

1393 DID2021084157 01/12/2021 3  Dr. Sri Ellyani, SpKK

1394 DID2021084158 01/12/2021 1  PChemGrind

1395 DID2021084159 01/12/2021 19  VALPRA

1396 DID2021084160 01/12/2021 7, 9, 12  X-TEN

1397 JID2021084161 01/12/2021 35  KOHNAN + Logo

1398 DID2021084161 01/12/2021 5  KLEIVIT

1399 DID2021084162 01/12/2021 3  RayNkay Beaute

1400 DID2021084163 01/12/2021 19  A floor

1401 DID2021084164 01/12/2021 5  hemaviton JRENG +Vit.C & Logo

1402 DID2021084165 01/12/2021 9  MOREJOY + LOGO
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1403 DID2021084166 01/12/2021 30  Inafood Marie Susu + Lukisan

1404 DID2021084167 01/12/2021 25  VIZE

1405 DID2021084168 01/12/2021 3  ARUME

1406 DID2021084169 01/12/2021 3  NUVENA

1407 DID2021084170 01/12/2021 3  DHOLIC TV

1408 JID2021084171 01/12/2021 35  CAS AUDIO

1409 JID2021084172 01/12/2021 35  BINARAGA INDONESIA.COM + LOGO

1410 DID2021084173 01/12/2021 5  hemaviton JRENG + Logo

1411 JID2021084174 01/12/2021 43  Celestial

1412 DID2021084175 01/12/2021 3  WILIAN PERKASA GROUP

1413 DID2021084176 01/12/2021 29  JAB MILK + LOGO

1414 DID2021084178 01/12/2021 16, 41, 9, 28  LINGUMI

1415 DID2021084179 01/12/2021 16  KYOTO PHOTO ALBUM

1416 DID2021084180 01/12/2021 18  Roan&Kloss

1417 DID2021084181 01/12/2021 3  Glowshe

1418 DID2021084182 01/12/2021 30  BASO ACI OSHIN ATHALEA A5

1419 DID2021084183 01/12/2021 25  DHOLIC TV

1420 DID2021084184 01/12/2021 11  RAVELLE

1421 DID2021084185 01/12/2021 25  Almahira + Logo

1422 DID2021084186 01/12/2021 3  POWER FOAM

1423 DID2021084187 01/12/2021 5  COLLAMIN

1424 DID2021084189 01/12/2021 3  M&J Skin

1425 DID2021084190 01/12/2021 5  WILIAN PERKASA GROUP
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1426 DID2021084191 01/12/2021 25  Elbe Store

1427 DID2021084192 01/12/2021 30  Ummiro Belitong

1428 DID2021084194 01/12/2021 16, 41, 9, 28  LINGUMI (device)

1429 DID2021084195 01/12/2021 12  RPG

1430 DID2021084196 01/12/2021 7, 12  X-TEN SPARE PART

1431 DID2021084197 01/12/2021 32  OT CRYSTALIN 8+

1432 DID2021084198 01/12/2021 9  Sanubari Teduh + Lukisan/Logo

1433 DID2021084199 01/12/2021 29
 KEPITING RAWANGLANGI PORTUGIS
(Bumbu saos kumbang stu-satunya di
Indonesia)

1434 JID2021084200 01/12/2021 44  Logo RSUD Kota Tangerang

1435 DID2021084201 01/12/2021 9  X-TEN BATTERY

1436 DID2021084202 01/12/2021 38, 9, 41  THE STUFF THAT DREAMS ARE MADE OF

1437 JID2021084203 01/12/2021 35  DHOLIC TV

1438 JID2021084204 01/12/2021 43  akamorie

1439 JID2021084205 01/12/2021 43  WILIAN PERKASA GROUP

1440 DID2021084206 01/12/2021 16, 25  BABBOT

1441 JID2021084207 01/12/2021 42  AwanData

1442 DID2021084208 01/12/2021 3  VVC SKINCARE

1443 DID2021084209 01/12/2021 30  Vima

1444 DID2021084210 01/12/2021 20  MASTER KOIL

1445 DID2021084211 01/12/2021 3  aurumid

1446 DID2021084212 01/12/2021 25  RH57

1447 DID2021084213 01/12/2021 25  Sally Scarf

1448 DID2021084214 01/12/2021 25  Rangga Group (Toko R & G) Grosir Macam-
Macam Daster
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1449 DID2021084215 01/12/2021 24  Device + ELAFIT

1450 DID2021084216 01/12/2021 29  Two Kelayang

1451 DID2021084217 01/12/2021 12  JARUM MAS INDONESIA + LOGO

1452 DID2021084218 01/12/2021 3  dstory

1453 DID2021084219 01/12/2021 30  Es Teh S.O.LO + LOGO

1454 DID2021084220 01/12/2021 7  JARUM MAS INDONESIA + LOGO

1455 JID2021084221 01/12/2021 40  PT Gunbuster Nickel Industry

1456 DID2021084222 01/12/2021 30  REVINO COFFEE

1457 DID2021084223 01/12/2021 3  drvi

1458 DID2021084224 01/12/2021 30  Adys Adyn

1459 JID2021084225 01/12/2021 35  Menuju Insan Cemerlang

1460 DID2021084226 01/12/2021 11  VOSELLO

1461 DID2021084227 01/12/2021 5  Device + ELAFIT

1462 JID2021084228 01/12/2021 36, 37  Logo

1463 DID2021084229 01/12/2021 25  dstory

1464 DID2021084230 01/12/2021 16, 35, 41, 9, 42  NEXT logo

1465 DID2021084231 01/12/2021 9  Logo

1466 DID2021084232 01/12/2021 34  BRIGHT FUSE

1467 JID2021084233 01/12/2021 35  Logo

1468 JID2021084234 01/12/2021 35  Sanubari Teduh + Lukisan/Logo

1469 JID2021084235 01/12/2021 36  Logo

1470 JID2021084236 01/12/2021 42  Logo

1471 DID2021084237 01/12/2021 30  DKM AURA
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1472 JID2021084238 01/12/2021 35  dstory

1473 DID2021084239 01/12/2021 23  Device + ELAFIT

1474 JID2021084240 01/12/2021 36  LESTARI GO + LOGO

1475 DID2021084242 01/12/2021 5  FLADIUM

1476 DID2021084243 01/12/2021 7, 9  tefa TEACHING FACTORY

1477 DID2021084244 01/12/2021 29  KZ

1478 DID2021084245 01/12/2021 20  SENSOTIC

1479 DID2021084246 01/12/2021 25  LITTLE EPIC

1480 JID2021084247 01/12/2021 43  Bestea

1481 JID2021084248 01/12/2021 35  Bahasa Bisnis

1482 DID2021084249 01/12/2021 25  FARFE

1483 DID2021084250 01/12/2021 24  SPORTY

1484 DID2021084251 01/12/2021 2  KOOLPIX

1485 JID2021084252 01/12/2021 38  Sanubari Teduh + Lukisan/Logo

1486 JID2021084253 01/12/2021 35  not so sin dan Lukisan

1487 DID2021084254 01/12/2021 34  TROPICAL FUSE

1488 DID2021084255 01/12/2021 25  MONOMORI

1489 DID2021084256 01/12/2021 29  LOKASIA

1490 DID2021084257 01/12/2021 5  EYEVITZ

1491 DID2021084258 01/12/2021 20  SCARLET

1492 DID2021084259 01/12/2021 5  FLUCETYL

1493 JID2021084261 01/12/2021 35  MONOMORI

1494 DID2021084263 01/12/2021 30  SO IN LOVE + KARAKTER HURUF NON
LATIN + LOGO
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1495 DID2021084264 01/12/2021 25  ORANGE15

1496 JID2021084265 01/12/2021 36  DepositoGO

1497 DID2021084266 01/12/2021 30  LOKASIA

1498 DID2021084267 01/12/2021 25  TGM

1499 DID2021084268 01/12/2021 12  Logo T (Thelma)

1500 JID2021084269 01/12/2021 40  Sanubari Teduh + Lukisan/Logo

Jakarta, 13/12/2021

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/01/2021 13:14:11
2020-118044 24/09/2020 JP

540   EtiketDID2021004784

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ránhún jībàn (Huruf Kanji)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : 燃魂 (burning soul = jiwa yang membara) 羈絆 (bonds = ikatan).
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===CD, DVD, CD-ROM, yang telah direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi dan komik animasi; Disk

rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan wallpaper, untuk mengakses dan menampilkan penjelajahan komputer,
untuk digunakan melihat  data di internet; Rak penyimpanan CD, bukan furnitur; Rekaman audio visual yang menampilkan film
dan program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; alas
mouse; disc compact musik yang direkam sebelumnya; file gambar yang dapat diunduh; joystick untuk digunakan dengan
komputer, selain untuk video game; kartu memori flash kosong; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan musik;
keyboard komputer; magnet dekoratif; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; pengisi daya joystick; perangkat lunak
komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat lunak komputer, game komputer,
karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak permainan komputer;
perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan; perangkat lunak permainan video;
pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan komputer, kaset video dan permainan komputer, kartrid video
dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan komputer, mesin permainan dengan output video untuk digunakan
dengan televisi; publikasi elektronik, dapat diunduh; rekaman audio; rekaman suara musik yang dapat diunduh; rekaman
suara musikal; rekaman video; rekaman video musikal; rekaman video yang dapat diunduh; tali untuk telepon seluler; wadah
kartu memori; wallpaper, widget, ikon dan foto yang dapat diunduh===
===Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video
melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang
menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web;
distribusi film bergerak; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis
data komputer atau jaringan komunikasi global; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten
dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); layanan arcade hiburan; layanan arcade realitas virtual/maya (virtual
reality); layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan hiburan musik; layanan permainan on-line;
layanan permainan realitas virtual disediakan secara online dari jaringan komputer; memberikan informasi di bidang hiburan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; mengatur,
menyelenggarakan dan mengorganisasi konser; menyediakan buku komik online, tidak dapat diunduh; menyediakan fasilitas
hiburan; menyediakan game komputer online; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di
bidang permainan komputer; menyediakan penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan
publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan
karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; pengaturan, produksi,
pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas;
penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana
jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam; penyediaan informasi mengenai permainan komputer
dan permainan video online melalui Internet; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi teater film ; produksi film gambar bergerak; publikasi buku elektronik, majalah dan
jurnal online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/01/2021 20:12:18
018319628 09/10/2020 EM

540   EtiketJID2021005116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 5, 50 Brook Green Hammersmith, London W6 7BJ, United Kingdom
ISLESTARR HOLDINGS LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadira Resyani Putri S.S.
Jl.Panglima Polim V No.12 RT.003 RW.004, Melawai, Kebayoran Baru,Jakarta
Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AIRBRUSH FLAWLESS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa
retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir
untuk tempat tidur; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi
komputer; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel
untuk instrumen horologis; layanan ritel untuk instrumen medis; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk
minuman non-alkohol; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel untuk peralatan
pemindahan tanah; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel
untuk perangkat navigasi; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel untuk tas; layanan ritel yang berkaitan
dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan
dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan
perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan tas; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan toko ritel
online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan
kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; mengatur dan melakukan pameran dagang
untuk tujuan komersial atau iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/02/2021 15:58:50
No. 40202021800W 16/10/2020 SG

540   EtiketDID2021009340

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 20 Cairnhill Road, 229652
MILIEU INSIGHT PTE. LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MILIEU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa analisis statistic bisnis; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; fungsi kantor; jajak

pendapat; jasa-jasa manajemen database; kompilasi statistik; konsultasi bisnis; konsultasi riset pasar; layanan iklan,
pemasaran dan promosi; melakukan survei riset bisnis dan pasar; memberikan informasi di bidang pemasaran; penelitian dan
survei bisnis; penelitian konsumen; pengolahan data; studi jajak pendapat pasar; survei opini publik; wawancara untuk tujuan
riset pasar===
===menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke informasi melalui Internet; menyediakan akses pengguna ke
jaringan komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik===
===perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; program komputer untuk pemrosesan
data; publikasi elektronik yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/02/2021 16:02:58
No. 40202021799V 16/10/2020 SG

540   EtiketDID2021009344

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 20 Cairnhill Road, 229652
MILIEU INSIGHT PTE. LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: milieu logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa analisis statistic bisnis; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; fungsi kantor; jajak

pendapat; jasa-jasa manajemen database; kompilasi statistik; konsultasi bisnis; konsultasi riset pasar; layanan iklan,
pemasaran dan promosi; melakukan survei riset bisnis dan pasar; memberikan informasi di bidang pemasaran; penelitian dan
survei bisnis; penelitian konsumen; pengolahan data; studi jajak pendapat pasar; survei opini publik; wawancara untuk tujuan
riset pasar===
===menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke informasi melalui Internet; menyediakan akses pengguna ke
jaringan komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik===
===perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; program komputer untuk pemrosesan
data; publikasi elektronik yang dapat diunduh===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/02/2021 20:22:03
Class 35: 48961595 15/08/2020 CN

540   EtiketJID2021010497

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No. 6, Shangdi West Road, Haidian District,
Beijing

Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; audit bisnis; iklan; iklan online pada jaringan komputer;

layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; manajemen bisnis seniman
pertunjukan; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer;
pemasaran; pencarian sponsor; pengoptimalan lalu lintas situs web; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual
barang dan jasa; penyewaan mesin penjual otomatis; persewaan kios penjualan; promosi penjualan untuk pihak lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/02/2021 20:23:33
Class 36: 48960608 15/08/2020 CN

540   EtiketJID2021010498

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No. 6, Shangdi West Road, Haidian District,
Beijing

Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fidusia; Perbankan online; informasi asuransi; jasa penjamin; jasa penyewaan real estat; jasa perantara pabean

keuangan; jasa perwalian; layanan pembiayaan; manajemen keuangan; pemrosesan pembayaran kartu debit; pemrosesan
pembayaran kartu kredit; penanaman Modal; pengumpulan dana amal; penilaian seni; pinjaman dengan jaminan; sewa-beli
kendaraan darat; transfer dana elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/02/2021 17:45:18
540   EtiketDID2021011864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 502-503, 5/F, Cheung Kei Centre, 18 Hung Luen Road, Hung Hom, Kowloon
Hong Kong

OtterBox Hong Kong Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROXFIT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ROXFIT = merupakan kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ponsel dan tablet; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar

berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone; kamera; perangkat lunak; ponsel pintar===

Halaman 70 dari 1263



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/02/2021 12:48:45
540   EtiketDID2021011988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Tuban Gg. Pesona No. 51 H, Tuban Griya, Kabupaten Badung, Bali,
80361

Putu Genio Ardisuana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rotea
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Roti dan Tea = Teh
591 Uraian Warna : Warna hijau tua dan tulisan
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Burger Daging Ayam (Sandwich); Hamburger sandwiches; Roti lapis hotdog; Roti, sandwich, biskuit; burger keju

[sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; es susu; es teh; hot dog [sandwich], pai daging; minuman es berbahan dasar teh;
sandwich burger daging sapi; sandwich hot dog===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/02/2021 14:45:46
540   EtiketDID2021012143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Dr. Wahiddin SH Gg. 2 Perum. Paka Residen 2A, RT/RW 017/004, Sengon,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61418

Adi Wahyu Anugrah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LABBUSTA COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih, hijau muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi

panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; minuman biji kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/02/2021 15:10:26
540   EtiketDID2021012869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PARKIT 1 NO 21 BLOK-B 32 RT 05 RW 10, PONDOK SEJAHTERA, Kabupaten
Tangerang, Banten

Taufiq Bakhtiar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dalam merek tersebut ialah gabungan dari semua huruf MODEIKOID yang disatukan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Dongker dan Cream Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; flat balet [sepatu flat];

sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sepatu santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/02/2021 14:46:12
540   EtiketJID2021013505

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pagerotan 06/01 Pagerejo. Kecamatan Kertek , Kabupaten Wonosobo, Jawa
Tengah, 56371

alif fatullah
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: wesclic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Emas, Hitam, Putih,
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan

alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi
mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Desain perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat
lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak
komputer, pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing,
pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program
komputer, penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak dapat diunduh secara
online, penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang
berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis.; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan
berbagi konten on-line; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Jasa dekorasi acara hiburan; Jasa dekorasi untuk
foto studio; Jasa konsultasi teknis, desain dan rekayasa untuk pihak lain di bidang produksi logam; Jasa layanan aplikasi
perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; Jasa rekayasa dan desain di bidang aplikasi penerbangan; Jasa-jasa
optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat
lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak
komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut;
Konsultasi desain sistem komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan
alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi
mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan;
Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; Layanan komputer pada halaman web
yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang ditentukan pengguna atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio,
video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna untuk
mengatur grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam jejaring sosial,
bisnis, dan komunitas; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam diskusi,
mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang
menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan aplikasi perencanaan; Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari,
termasuk teks, dokumen elektronik, basis data, grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan
komunikasi; Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi pengguna untuk membuat, memproduksi,
merubah, memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau media elektronik lainnya; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengiriman media audio-visual dalam bentuk panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip
dari film, program televisi, video, klip audio, klip musik, klip film dan foto; Menyediakan perangkat lunak yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial;
Pameran tata letak tempat; Pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penelitian dan pengembangan madu utk
orang lain; Pengembangan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengkajian proyek ilmiah; Penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan
komunikasi; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Perangkat
lunak berbentuk layanan (SaaS); Platform sebagai Layanan (PaaS); aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi
tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan,
mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan,
bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan
mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan; desain personal digital
assistants, alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera digital; hosting platform interaktif untuk
mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten
multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; informasi, layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; jasa analisa komputer; jasa analisis industri dan penelitian; jasa
evaluasi dan pengujian; jasa komputer dan pemrograman; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk memposting,
mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan
pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam
database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan jasa desain dan pengembangan perangkat
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lunak; jasa membuat indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di Internet dan jaringan komunikasi
elektronik lainnya; jasa pemeliharaan perangkat lunak; jasa penelitian dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan
telekomunikasi; jasa penelitian, teknik, dan konsultasi teknologi di bidang produksi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi,
dan efisiensi energi; jasa penyedia layanan aplikasi  (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web,
interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui
blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan situs web untuk hotel; jasa penyediakan portal
Internet yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa
perawatan perangkat lunak; jasa teknik konstruksi [perencanaan konstruksi]; konsultasi dan penelitian di bidang bakteriologi;
konsultasi di bidang astronomi; konsultasi di bidang biologi; konsultasi di bidang penyusunan konstruksi; konsultasi di bidang
teknologi telekomunikasi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi; konsultasi pengembangan
produk untuk penemu di bidang biologi seluler; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang ilmu bumi;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang matematika terapan; konsultasi pengembangan produk untuk
penemu di bidang robotika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik bahan; konsultasi yang berkaitan
dengan analisis teknis dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kualitas; konsultasi yang berkaitan dengan
pengujian keamanan produk konsumen; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); konversi teks ke format digital; layanan komputer yang bersifat Platform
sebagai Layanan (PaaS); layanan konsultasi dan nasehat teknologi; layanan pengembangan database; layanan penyediaan
aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk
saling berbagi video; layanan teknologi telekomunikasi satelit; memberikan informasi mengenai penelitian dan studi proyek
teknis yang berkaitan dengan penggunaan energi alami; membuat dan memelihara halaman web; mengembangkan dan
hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; menyediakan
perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan
gambar; menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; menyediakan platform
online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat,
membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; pemrograman halaman web khusus yang menampilkan
informasi yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; penelitian produk; pengembangan, pemeliharaan dan
pembaruan jaringan telekomunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan
atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming,
menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia
layanan aplikasi); penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data
untuk komunikasi perangkat seluler; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi
informasi dan data untuk komunikasi jaringan; penyediaan situs media sosial; perancangan dan pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak komputer; program manajemen resiko keamanan komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/02/2021 15:50:22
540   EtiketDID2021013562

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan melati tugu V no 29c rt 10 rw 03 koja tugu utara jakarta utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14260

Apriani fazilah halim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: skindivore
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau , hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; masker kecantikan wajah; masker pemutih kulit wajah;

masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/02/2021 16:06:05
540   EtiketDID2021013574

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suka Asih Raya Atas No 268 RT 02/06 , Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
Rika Renita Dewi, Tobius Ismail Arshad

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Trima"s Amacbrands
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna merah, biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan Pastri; Bahan dasar pizza; Bakpao; Bumbu Gulai; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Hamburger sandwiches;

Ketumbar Bubuk (Bumbu); Klapertaart; Lasagna; Mie Celor; Pai isi daging; Pasta kari hijau; Pasta kari merah; Roti ciabatta;
Saffron (rempah-rempah); Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Seduhan dari
rempah-rempah; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); bahan makanan
untuk adonan roti dan kue; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih olahan
untuk digunakan sebagai bumbu; biji-bijian olahan; bubuk mustard [rempah-rempah]; bumbu olahan [bumbu]; cabe jamu
(bumbu); campuran pastry; campuran untuk sediaan saus; cengkeh (bumbu); chapati [roti tidak beragi]; gula aren; gula kristal
putih; gula mentah; gula merah; gula tebu bubuk; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu];
jiaozi [boneka pangsit]; kapulaga (bumbu); kue muffin; kue pastry; kue sus; kulit kue; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kwetiau;
lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging,
ikan atau sayuran; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makaroni; makaroni dengan keju; makaroni salad;
merica (bumbu); okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; onigiri [bola nasi]; oregano, dikeringkan; pai; pai daging cincang; pai
labu; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pala (bumbu); paprika [bumbu]; pastel; peterseli, kering; pizza;
potongan kecil nanas; quesadillas [roti isi]; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk digunakan
sebagai bumbu; rempah-rempah bubuk; risol; roti pita; saus brengsek; saus jamur; sedap [bumbu]; takoyaki; tepung bumbu;
tepung kacang kacangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/03/2021 15:26:43
540   EtiketD222021021058

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karanggayam, Dumung CT VIII No.100 RT.001/RW.001, Kel./Desa Caturtunggal,
Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,
55281

KOPERASI KONSUMEN GRIYA JATI RASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRIYA JATI RASA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru; Coklat; Hijau;
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bambu [bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Divan bambu; Kulit bambu [bahan belum dikerjakan atau

dikerjakan sebagian]; Rotan [bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Rotan sintetik; Tenong (Bakul Nundar
Anyaman Bambu); Wadah kemasan industri dari kayu, bambu atau plastik; bambu; batang bambu; furnitur bambu; furnitur
rotan; karya seni anyaman tangan yang terbuat dari bambu; karya seni yang terbuat dari bambu; keranjang bambu; keranjang
bambu untuk keperluan industri; mebel dari rotan; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk,
tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari
plastik; produk anyaman rotan; rotan; rotan, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; sofa bambu; sofa rotan; tirai bambu;
tirai buluh, rotan atau bambu [sudare]; tokoh terbuat dari rotan; wadah bambu anyaman tangan untuk penyimpanan; wadah
bambu anyaman tangan untuk penyimpanan atau transportasi; wadah bambu anyaman tangan untuk transportasi; wadah
pengemasan industri dari bambu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/04/2021 15:56:02
540   EtiketDID2021023605

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Virginia Park, Jalan Universiti 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Commercial Marketers and Distributors Sdn. Bhd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEGENDS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan perak
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; Barang-barang keperluan perokok; Larutan cairan

untuk rokok elektronik; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek
api; korek api cerutu; pemantik rokok; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk
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menggulung rokok; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau; rokok; rokok elektronik; tabung
rokok; tembakau pipa; tembakau untuk digulung sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 16:21:13
No. 90/554,118 01/03/2021 US

540   EtiketJID2021027013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Layanan ritel yang

berkaitan dengan produk roti; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 16:24:11
No. 90/554,120 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air botolan; Sari sayuran; air berperasa yang dibotolkan; air mineral bersoda; air minum dalam kemasan; air soda

(berkarbonasi); bir; minuman berenergi; minuman buah dan jus buah; minuman olahraga; minuman ringan; smoothie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 16:26:25
No. 90/554,120 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===benih untuk menanam buah dan sayuran; bibit tanaman; biji untuk menanam bunga; buah dan sayuran segar; buah

mentah, belum diolah; buah segar dan belum diolah; kacang yang belum diproses; sayuran mentah, belum diproses; sayuran
segar dan belum diproses===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 16:38:11
No. 90/554,120 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027030

730 Nama Pemohon : Target Brands, Inc.
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Alamat Pemohon : 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Babi; Biji yang dapat dimakan, diolah; Bubur buah [purees]; Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar susu;

Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan
batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar
protein whey dan kedelai; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan,
unggas atau sayuran; Sosis; Telur; Yoghurt; acar; air kaldu; ayam; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran kaleng; buah
dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang dimasak; buah diawetkan; buah-buahan dan
sayuran kering; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran sup;
daging; daging babi asap; daging kering; daging makan siang; daging sapi; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari
patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; ikan, tidak hidup; jeli, selai; kaldu; keju; keripik kentang; kismis; krimer bukan
dari susu; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut;
makanan pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar buah;
makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar sayuran;
mentega; mentega putih; minyak goreng; minyak zaitun untuk makanan; purees (bubur) sayuran; salad buah dan sayuran;
salad kentang; selai kacang; sup; susu; unggas, tidak hidup; zaitun (buah), diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 16:39:41
No. 90/554,122 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karpet-karpet; karpet area; keset kamar mandi; permadani di lantai dasar; tikar pantai; tikar pintu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 16:41:52
No. 90/554,118 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup

rambut; busur untuk rambut; hiasan rambut dalam bentuk sisir; ikat rambut besar dengan pola kain warna-warni; jepit rambut;
jepitan kecil; jepret klip untuk rambut; klem rambut; klip rahang untuk rambut; pemegang kuncir; pita untuk rambut; twister
rambut [aksesoris rambut]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 16:43:54
No. 90/554,118 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana ketat tipis untuk wanita; Kaos tanpa lengan; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Tidur; Pakaian, yaitu pakaian

dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); T-shirt; Tutup kepala; alas kaki; atasan [pakaian];
celana boxer; celana dalam; celana dalam wanita; celana ketat; celana panjang; celana panjang yang ketat; celana pendek
pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; gaun; kamisol; kaos kaki panjang; kaus kaki; kemeja; pakaian;
pakaian luar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 16:47:50
No. 90/554,122 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas piring dari tekstil; Handuk; Sarung bantal; Selimut dan penutup kasur;

Selimut untuk traveling; Serbet; Tirai bawah kasur; alas piring dari plastik; alas-alas pelapis dan penerapan tirai-tirai kain
jendela, yaitu tirai-tirai tipis (sheers); barang curian [perawatan jendela]; cuci kain; gorden; handuk katun; handuk mandi;
handuk pantai; kain linen; kelambu kain; lap selimut; lapisan-lapisan tirai mandi pancuran; linen meja, bukan dari kertas; linen
rumah tangga; pelari meja, bukan dari kertas; penutup tempat tidur; sarung bantal; selimut; sprei; taplak meja, bukan dari
kertas; tirai [tirai drop tebal]; tirai mandi; tutup toilet terpasang dilengkapi dengan pengganti kain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 16:49:41
No. 90/554,122 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===tas binatu; tas jaring untuk mencuci laundry===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 16:58:41
No. 90/554,122 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku; Kotak penyimpanan (furnitur); Kunci, non-elektrik, bukan dari logam; Lemari bufet; Penyangga dan rak handuk;

Perabotan luar ruangan; Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tempat payung; bangku kecil; bangku kerja; bantal;
bantal kursi; bantal leher; bantal mandi; bantal perjalanan; bantalan; batang gorden; bingkai foto; bingkai gambar; cermin;
cermin dekoratif; cincin tirai; cincin tirai mandi; dekorasi kue dari plastik; finial jendela dekoratif; furnitur dalam ruangan; furnitur
kamar mandi; gantungan untuk pakaian; gerobak teh; guling; kabinet; kait tirai; kasur; kerai dan tirai jendela dalam ruangan;
kotak dekoratif terbuat dari kayu; kotak penyimpanan, bukan dari logam; kursi; kursi makan; kursi pantai; laci; lemari; lemari
arsip; lemari obat; lemari penyimpanan dari logam; mantel; meja berlaci; meja kopi; meja makan; meja rias [perabot]; meja
samping; nightstands; ornamen pesta dari plastik; paket hadiah hiasan yang terbuat dari plastik; papan buletin; papan display;
pasak kebun, bukan dari logam; patung kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung dari kayu, lilin, plester atau plastik;
penyelenggara laci; perabot pantai; perabotan; peti laci; plak dinding terbuat dari plastik atau kayu; pusat hiburan [furnitur]; rak;
rak anggur; rak buku; rak penyimpanan; rak topi dari logam; rak untuk penyimpanan; rel tirai mandi; rol gorden; rumah burung;
sandaran; sofa; tabel akhir; taruhannya, bukan dari logam, untuk tanaman atau pohon; tempat tidur; tiang bukan dari logam;
tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; wadah penyimpanan, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 17:02:15
No. 90/554,118 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Kantong penyisip dalam koper yaitu, kantong pengepak barang bentuk kubus; Label untuk koper; Ransel; Tas

besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; bagasi;
kantong gantung pakaian beresleting; tali untuk bagasi; tas akhir pekan; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah
barang; tas jinjing serba guna; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas kosmetik atau perlengkapan mandi dijual kosong; tas
olahraga; tas pantai; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas travel; tas untuk bepergian; tas
untuk membawa sepatu; tas yang dilengkapi roda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 17:07:17
No. 90/554,122 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu LED; Lampu lilin LED; Penyaring air minum; String lampu; basa lamp; bola lampu; diffusers cahaya; kap lampu;

lampu; lampu Natal, selain lilin; lampu dekoratif; lampu lilin; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam listrik; lentera lilin;
lilin flameless; lilin listrik; perlengkapan lampu surya, yaitu, unit dan perlengkapan pencahayaan tenaga surya di dalam dan
luar ruangan; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan penerangan listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 17:14:06
No. 90/554,131 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===perban elastis; perban kompresi; sarung tangan untuk tujuan medis; telinga busi untuk mengurangi kebisingan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 17:16:02
No. 90/554,122 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027050

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat manikur dan pedikur; Buffer kuku; Gunting besar; Gunting kuku dan kultikula; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat

cukur; Pembuka kaleng, bukan listrik; Penghilang kapalan dan kalus; Peralatan tangan; Perkakas kebun dioperasikan dengan
tangan; Tang pencapit; alat cukur; alat pemotong [alat-alat tangan]; alat pengikis cat [perkakas tangan]; bius kutikula; bor
(peralatan tangan); garpu sekali pakai; garu [perkakas tangan]; gergaji [perkakas tangan]; gunting kuku; gunting*; gunting,
tangan dioperasikan; kikir kuku; kulir; pahat; palu [perkakas tangan]; pemotong pizza; penajam pisau; peralatan makan (garpu,
pisau dan sendok); pinset; pisau *; pisau cukur dan silet; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau sekali pakai; sekop
[perkakas tangan]; sendok pakai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 17:19:08
No. 90/554,122 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku pijakan bertahap dari logam; Kertas aluminium *); Kunci dari logam; Pegangan dari logam untuk lemari; Tombol

dari baja; gantungan pakaian logam; kait logam; keranjang dari logam biasa; kunci logam; patung desktop yang terbuat dari
logam non-mulia; pegangan pintu dari logam; tarikan laci logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 17:21:05
No. 90/554,131 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembalut kebersihan wanita; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Tisu yang mengandung obat yang telah

dilembabkan sebelumnya; alkohol untuk penggunaan topikal; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; disinfektan serba
guna; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; kotak P3K; obat kumur; pengharum karpet; penghilang bau pada kain;
perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; petroleum jelly untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan
medis; sabun antibakteri; sampo mengandung obat; sediaan sanitasi tangan; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pembersih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 17:30:36
No. 90/554,131 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel untuk mandi; Minyak bayi; Obat kumur; Pembersih; Pembersih kaca; Pembersih kulit non medis; Pembersih serba

guna; Pembersih untuk mandi bayi; Sabun untuk muka; Sampo; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-
sel kulit mati di wajah; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan setelah bercukur; bantalan kapas
untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk
gigi; busa cukur; busa mandi; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deterjen cucian; deterjen
pencuci piring cair; garam mandi; gel cukur; gel penata rambut; gel rambut; gel untuk gigi; kapas pemupur diresapi dengan
sediang untuk menghapus make-up; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; krim bayi tidak mengandung obat; krim kulit; krim mandi; krim tabir surya; krim tubuh;
krim wajah; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion untuk tubuh; lotion cukur; lotion tangan; lotion untuk jenggot; lotion
untuk wajah; lulur; manik-manik mandi; masker kosmetik; masker mata gel; minyak mandi; minyak rambut; minyak tubuh;
pasta gigi; pelembab bibir; pelembut kain; pemutih cucian; pencuci muka; penyegar nafas; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pomade rambut; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun batang; sabun
cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cuci tangan; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun
tubuh; sabun-sabun; sampo untuk bayi; sediaan gerusan; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pembersihan
karpet; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pemutihan gigi; sediaan penataan rambut; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan untuk membersihkan gigi; semprotan
penata rambut; semprotan tubuh; serpih mandi; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tiriskan sediaan pembersihan;
tisu kosmetik pra-lembab; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai
diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisyu bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/04/2021 17:31:49
01/03/2021 US

540   EtiketDID2021027058

730 Nama Pemohon : Target Brands, Inc.

Halaman 80 dari 1263



Alamat Pemohon : 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===lilin *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/04/2021 20:21:07
540   EtiketDID2021028860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SAMBISARI RT 001/001 BELOH TROWULAN MOJOKERTO, Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur

EVA OLENKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SELAR ADALAH NAMA USAHA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perhiasan imitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/04/2021 21:38:53
540   EtiketDID2021028871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SIAGA SWADAYA RT 009/004 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

NURUL FAIZAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: merek adalah nama dari usaha
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru tua biru muda hijau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman teh boba===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/04/2021 22:53:17
540   EtiketDID2021029524

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL LAHOR 5 RT 005/004 BUNULREJO BLIMBING MALANG, Kota Malang, Jawa
Timur

MELL YANIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bawana adalah singkatan dari nama usaha
Merek Kata

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : gold
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===gula aren===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/04/2021 05:51:44
No. 90/554,120 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021029540

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kembang gula beku; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan penutup

mousse; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Muffins; Pasta; Perasa, selain
minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Yoghurt beku; batang energi berbasis sereal; brondong jagung; bubuk
pengembang; bubuk soda kue; bumbu; bumbu olahan [bumbu]; bumbu yang dioles; burrito; campuran bumbu; campuran isian
berbasis roti; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; cuka; ekstrak untuk
digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; es krim; garam; granola; gula; gulungan kayu manis; havermut;
hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; keripik tortilla; kerupuk; kopi; kue keju; kue pastry; kue pretzel; kue tart; kukis
(kue kering); madu; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau
nasi; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan
ringan berbahan dasar jagung; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); moster; pizza; produk-produk roti untuk
makanan; rempah-rempah; roti bagel; roti berlapis; roti bun; roti gulung; roti kering croutons; roti scones; salad pasta; salsa;
saus; saus pasta; saus salad; saus tomat; saus untuk daging; sedap [bumbu]; sereal bar protein tinggi; sereal untuk sarapan;
sirup panekuk; sirup untuk topping; snack bar berbasis granola; sofa; teh; tepung*; tortilla; wafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/04/2021 18:00:37
540   EtiketDID2021030230

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Makmur No. 40, Kota Medan, Sumatera Utara, 20114
Bambang Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jenar 1976
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Panggang; Gudeg; Ikan Bakar Sambal Dabu; Produk terbuat dari kentang; hati; sayuran yang dimasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/05/2021 16:58:12
No. 90/554,122 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021032792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gelas patung; Gelas toples berdekorasi; Jepitan pakaian; Kantung teh; Keranjang yang terbuat dari anyaman, logam, kain

untuk keperluan rumah tangga; Mug untuk teh dan kopi; Piring; Saringan dan pembuat teh; Sikat untuk keperluan pribadi;
Spons untuk keperluan rumah tangga; Tabung-tabung dan kotak-kotak; Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen;
Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian; alat pengepel; ayakan untuk keperluan
rumah tangga; bakeware; bakeware karton sekali pakai; baki penyajian; benang pembersih gigi; beverageware; botol air
terjual kosong; botol kaca dekoratif; botol, dijual kosong; cetakan es batu; cincin lilin, bukan dari logam mulia; cincin serbet,
bukan dari logam mulia; dispenser benang gigi; dispenser bola kapas; dispenser sabun; dispenser untuk tisu wajah; ember;
garpu saji; gelas koktail; gelas minum; gelas tangkai; guci*; kain lap piring; kaleng penyiraman; kapal saus; keranjang cucian;
keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang sampah; kotak makan siang; kotak pil untuk penggunaan pribadi;
kuas kosmetik; mandi gigitiruan; mangkok kertas untuk memanggang; mangkuk salad; mangkuk sekali pakai; mangkuk untuk
mencampur bahan makanan; mug; nampan makan; panci panggang; patung kaca; patung keramik; patung-patung keramik;
pekebun [pot]; pemegang serbet, bukan dari logam mulia; pemegang sikat toilet; pemegang spons; pengaduk koktail;
pengaduk minuman; penggiling lada, dioperasikan dengan tangan; pengocok koktail; peralatan makan; peralatan masak
[panci dan wajan]; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan rumah tangga; pilihan
koktail; piring dekoratif; piring hidangan untuk penyajian; piring lilin pilar; piring meja sekali pakai; piring mentega; piring sabun;
piring saji; piring-piring melayani berjenjang; pita gigi; pot; pot bunga; rak bumbu; rak pengeringan baju; rak pengeringan
piring; sandaran sendok; sapu; saringan untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan berkebun; sarung tangan karet sekali
pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan oven; sedotan untuk minum; sendok es; sendok es krim; set krim dan
gula; shower caddies; sikat bak mandi; sikat debu; sikat gigi; sikat pakaian; sikat pembersih pot; sikat pencuci piring; sikat
rambut; sikat toilet; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sisir rambut; spons tubuh; stoples dan piring
untuk lilin; stoples kue; sumbat botol kaca; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; teko
besar; teko, bukan dari logam mulia; tembikar; tempat (shakers) garam dan merica; tempat kue; tempat mandi burung *;
tempat tissue; tips dan tabung dekorasi kue; tong sampah; trivets [peralatan meja]; turners [peralatan dapur]; vas bunga; vas
keramik; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah sikat gigi; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/05/2021 17:17:27
No. 90/554,122 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021032800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buku agenda; Housebreaking pads sekali pakai dari kertas atau selulosa untuk hewan peliharaan; Kantong penyimpanan

makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kartu hadiah; Kertas handuk; Ornamen pensil; Pena penanda; Tatakan
kertas untuk hewan peliharaan; alas piring dari kertas; alat tulis menulis; album foto; amplop; baki cat; baki file [keperluan
kantor]; binder; bola terestrial; buku catatan; buku kegiatan; buku kegiatan anak-anak; buletin; bungkus kado plastik; case dan
pemegang paspor; cetakan [ukiran]; dekal; dekorasi pesta dari kertas; dispenser pita perekat [kebutuhan kantor]; folder
dokumen dalam bentuk dompet; folder presentasi; gambar berbingkai; jurnal kosong; jurnal perjalanan; kalender; kantong
makan siang daro kertas; kantong plastik; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk pembuangan limbah
hewan peliharaan; kantong sampah plastik; kantong sandwich plastik; kapur; kapur papan tulis; karangan bunga hias kertas
untuk pesta; karet gelang [keperluan kantor]; kartu catatan; kartu kosong; kertas berbentuk pita untuk pembungkus kado;
kertas catatan dengan perekat; kertas gambar; kertas krep; kertas kue dekorasi; kertas pembungkus kado; kertas rak; kertas
tisu; kertas*; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; klip kertas; klip pengikat; klip uang; kotak
file untuk penyimpanan catatan bisnis dan pribadi; kotak hadiah dari kertas; kotak penyimpanan foto; kotak pesta dari karton
atau kertas; krayon; kuas cat; label kecil tercetak atau dekoratif yang ditempel ke sebuah buku; lem glitter untuk keperluan alat
tulis; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; linen meja dari kertas; map; menyoroti pena; mistar / penggaris untuk
menggambar; papan klip; papan magnetik [keperluan kantor]; papan tulis; papan tulis kering (dry erase); pelubang kertas
[keperluan kantor]; pembagi indeks; pemberat kertas; pembuka surat; pembungkus plastik; pemegang (tempat) kartu nama di
meja; pemegang (tempat) surat; pemegang buku resep [alat tulis]; pena; penajam pensil; pencopot kawat jepretan; pengatur
(organizer) meja; pengatur meja [alat tulis]; penghancur kertas; penghapus; penghapus kapur; penghapus karet; pengorganisir
pribadi; pensil; penutup pelindung untuk lembaran kertas dan halaman buku; penyortir dokumen [keperluan kantor]; penyortir
memo; perangko; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perencana hari; perlengkapan seni dan kerajinan
cat; pita kertas untuk pembungkus kado; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; pita perekat
untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; portofolio dokumen [alat tulis]; rak surat; rol cat; sampul laporan kertas;
sandaran buku; serbet kertas; set meja; spanduk kertas; spidol kering (dry erase); stapler [keperluan kantor]; stapler untuk
kertas; stempel karet; stensil; stensil wallpaper; stiker; tabung karton untuk dokumen; tag hadiah dari kertas; taplak meja dari
kertas; tas hadiah dari kertas; tas lemari es; tas pesta yang terbuat dari kertas; tempat dokumen yang dapat diperluas; tempat
pensil; tisu toilet; tisu wajah kertas; undangan cetak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/05/2021 17:20:55
No. 90/554,122 01/03/2021 US

540   EtiketDID2021032801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1000 Nicollet Mall,
Minneapolis, Minnesota 55403-2467

Target Brands, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALWORTHY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor USB; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headsets untuk telepon

genggam; Kabel USB; Pengisi daya baterai ponsel; Pengonversi; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Tali Telepon Seluler;
Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Timbangan; USB flash drive; Wadah/tempat untuk membawa, pegangan,
wadah/tempat pelindung dan sandaran/penyangga dengan tampilan/dengan fitur konektor untuk catu daya, adaptor, alat
pengeras suara pengisi daya dengan baterei, yaitu, komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; adaptor daya; aksesoris
earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone
cases); alas mouse komputer; baterai dan alat pengisi daya baterai; casing untuk ponsel pintar; earphone; film pelindung
diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan
untuk telepon seluler; gelas ukur; headphone peredam bising; kabel ekstensi listrik; kabel ethernet; kabel listrik; kabel printer;
kamera; kasing untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk pemutar media portabel; kasing yang diadaptasi
untuk memegang jam tangan pintar; keyboard komputer; monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, telepon
genggam, komputer tablet; mouse komputer (tetikus komputer); pelat punggung ponsel; pelindung layar untuk perangkat
seluler; pengeras suara audio; penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; pengisi daya USB ; penutup outlet listrik,
berbentuk; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk pemutar media portabel; penutup untuk smartphone; penutup untuk
telepon selular; perangkat handsfree untuk telepon seluler; radio; sarung  untuk laptop; sendok ukur; soundbars; speaker
portabel; strip daya; stylus komputer; tali kamera; tempat (holders), ban lengan (armbands), klip (clips) dan tas jinjing (carrying
cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tempat untuk telepon selular; tripod untuk kamera===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/05/2021 13:16:16
540   EtiketDID2021034266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Cipaganti Rahayu Regency Blok E33 RT 05 RW 11 Kelurahan Mekarjaya
Kecamatan Rancasari Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40292

Hendy Rochendy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EGUNERO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Berasal dari bahasa Basque yang mempunyai arti: Keseharian
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos anak-anak; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; baju kaos (t-

shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong
anak-anak; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; setelan kaos bertudung (hoodies)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2021 15:29:04
UK00003635190 30/04/2021 GB

540   EtiketDID2021034618

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3rd Floor, Select Citywalk, A-3 District Centre, Saket, New Delhi, 110 017, India
Eicher Motors Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: ROYAL ENFIELD SCRAM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ROYAL ENFIELD SCRAM : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket-jaket; Pakaian Olahraga; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; alas kaki; celana

panjang; gaun jumper (baju hangat); kaos kaki penghangat; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; pakaian; pakaian linen;
pakaian pengendara; pakaian penutup bagian luar; pelindung kaki (celana); penutup kepala; sabuk; sarung tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/06/2021 21:47:41
540   EtiketJID2021037611

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Mentari 6 No 2 RT 002 RW 003, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15320
Goldri Evert Kenap, Ikhsan Pamungkas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Anna Cafe Mdc
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, merah, coklat, orange, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba;

Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan
minuman teh; Kedai minuman panas dan dingin; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan pizza dan minuman; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; jasa restoran; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan kafe dan
restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai minuman; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang;
melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan
makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi
tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran pizza; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/06/2021 11:03:11
018350281 07/12/2020 EM

540   EtiketDID2021037840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1880 Embarcadero Road, Palo Alto, CA 94303
Archer Aviation, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Heru Lukito S.H.,
Heru Lukito & Partners  Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARCHER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pesawat terbang listrik; drone; kendaraaan udara yang dapat terbang dan mendarat secara vertikal; kendaraan udara;

kendaraan udara tanpa awak dan otonom; pesawat jet; pesawat terbang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/06/2021 16:28:02
4020210106068 24/05/2021 KR

540   EtiketDID2021040626

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea, 12760
KAKAO CORP.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marhendra Aristanto S.H., MBA.
AAMHAS IP CONSULTANT  Perkantoran Kindo Square Blok B No. 5 Jalan Duren
Tiga Raya No. 101 Jakarta, 12760 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DJ RYAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 41, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Jasa publisitas; Layanan toko ritel online yang menampilkan

musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; jasa periklanan; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat
diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel untuk media elektronik musik yang direkam sebelumnya; promosi konser
musik===
===Jasa transmisi konten ponsel melalui smart phone; Layanan Podcasting; layanan transmisi digital untuk data audio dan
video; layanan transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau data grafis; layanan transmisi suara; menyediakan akses
ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum melalui Internet seluler; menyediakan akses ke situs web musik digital di Internet;
menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang berkaitan dengan komunikasi seluler; menyediakan ruang obrolan
online untuk jejaring sosial; netcasting [siaran melalui jaringan komputer global]; pengiriman musik digital melalui
telekomunikasi; pengiriman pesan; pengiriman pesan dan gambar melalui telepon seluler; penyiaran multimedia melalui
Internet; siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran musik; streaming materi
audio dan video di Internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi data, suara, dan gambar; transmisi data,
suara, dan gambar melalui satelit; transmisi musik digital; transmisi podcast; transmisi siaran audio dan video digital melalui
jaringan komputer global; transmisi suara, gambar dan data serta informasi elektronik lainnya dari segala jenis; transmisi
suara, gambar, sinyal dan data satelit; transmisi video===
===Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan
hiburan musik; layanan rekaman musik; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi yang berkaitan dengan
hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang musik melalui
jaringan komputer; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh, di bidang musik; penerbitan multimedia dari
barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik;
penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; pertunjukan musik langsung; presentasi film, pertunjukan,
permainan atau pertunjukan musik; presentasi pertunjukan musik; produksi musik; produksi rekaman musik===
===Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penyiaran dan streaming sesi konten media digital; Perangkat lunak
untuk perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi
suara, data atau gambar; media elektronik musik yang direkam sebelumnya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat lunak
interaktif; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi
komputer global; perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak
komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan
video; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak
komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan
jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak
perpesanan instan yang dapat diunduh; perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan
pengiriman pesan instan dan surat elektronik; program komputer multimedia interaktif; program komputer untuk digunakan
dalam telekomunikasi; program pengiriman pesan yang direkam ; rekaman video digital yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/06/2021 13:56:52
540   EtiketDID2021040903

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN SIMPANG DESA KOLOK MUDIK KEC.BARANGIN, Kota Sawahlunto,
Sumatera Barat, 27425

ARYANI WALDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEBAB ARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, PUTIH, ORANGE, KUNING DLL
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mie; burger sayur [sandwich]; mayones; mie sayur; saus lada; saus tomat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/07/2021 11:59:21
540   EtiketDID2021044604
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani No. 2, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210

PT BINTANG TOEDJOE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FEMMY ACTIVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk

meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk kesehatan; Minuman vitamin dan
mineral (untuk medis); Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan
yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Sediaan dari vitamin; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan untuk
perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan
kesehatan; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; makanan dan
minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam
berbagai rasa; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); produk
dan suplemen makanan kesehatan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan multivitamin; sediaan
vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral;
suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/07/2021 05:47:41
540   EtiketDID2021044909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citaliktik no 75 Pananjung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40238
PT Visi Tekno Farma Persada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FARMASEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu (Iron 48494b), Putih (#ffffff), Biru Muda (#08b5fa)
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi

seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan
kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan
kesehatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Situs web dan aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli
kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; aplikasi perangkat lunak untuk
memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk
memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala
dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk
mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan.;
perangkat lunak kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk perawatan
kesehatan; perangkat lunak untuk menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu, kepatuhan pengobatan resep dan
pengendalian (management) kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.; perangkat lunak yang berbentuk
aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan
dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis
kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang memungkinkan
pengguna untuk menerima rekomendasi yang dipersonalisasi di bidang medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran
(wellness); program aplikasi untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan kesehatan dengan memberi
penghargaan kepada pelanggan karena telah aktif dan mencapai sasaran  yang ditetapkan===
===Layanan konsultasi dan konseling dalam bidang obat pencegahan; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi
yang berkaitan dengan produk farmasi dan medis; layanan evaluasi medis untuk pasien yang menerima rehabilitasi untuk
tujuan memandu pengobatan dan menilai efektivitas; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk
biofarmasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi yang
disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk farmasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan
dan pengeluaran obat-obatan; penyediaan informasi farmasi; persiapan dan pengeluaran obat; persiapan resep oleh apoteker;
saran farmasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/07/2021 09:06:09
540   EtiketDID2021044914

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dk.Saran Rt 04 Rw 06 Desa sukorejo , Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, 52371
Hery pranoto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONEHILL exclusive
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : One arti satu, Hill arti bukit, Exclusive arti eklusif
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt),

kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup
kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang
pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual
untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket,
pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari,
jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok,
kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; baju; kemeja lengan panjang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/07/2021 20:42:34
540   EtiketDID2021044933

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dagangan, RT 04 RW 09, Trangsan, Gatak, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah, 57557

Ivan Pambudi Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Khaled Company
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/07/2021 16:41:02
540   EtiketJID2021045739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Ruko Hang Tuah Blok C No.15, Kota Batam, Kepulauan Riau
PT. TRIJAYA GLOBAL MARTINDOMART, ADRIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M MART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa ritel; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu

roda, papan layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur,
papan selancar, papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah
raga, aksesoris dan perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung
perut [disesuaikan untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat
untuk raket, kolam renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur
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mainan, truk mainan, peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan
yang digunakan atletik, daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan,
dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya,
minyak dan lemak untuk makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk
konsumsi manusia, makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan
mie, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang
dapat dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan
(herba) yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan
untuk membuat minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan
ringan protein berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian,
akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan
mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih
untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air
mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat
minuman, minuman untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman
energi yang mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi  yang beraroma,
minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer
[minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman,
tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang
keperluan perokok, korek api; minimarket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/07/2021 10:40:47
540   EtiketDID2021046151

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Dukuh RT 02 RW 07 Desa Cisarua Kec Langkaplancar Kab Pangandaran,
Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat

Masluhudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kari Broo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula semut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/07/2021 10:52:24
540   EtiketDID2021046156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Bojong Rt 03 Rw 01 Desa Bojong Kec Tangkaplancar, Kabupaten
Pangandaran, Jawa Barat

Cucu Sumiati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 3DTD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Marun
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik

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

:
:

:

210
220
320

09/07/2021 11:03:40
540   EtiketDID2021046162

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Salakambang Rt 02 Rw 01 Desa Selasari Kec Parigi, Kabupaten
Pangandaran, Jawa Barat

Reny Eryani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Shafwa Crochet's
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater

lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting
shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan
dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam,
celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin,
syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual
yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); atasan polo
rajutan; atasan rajut; baju rajut; baju rajut (pakaian); gaun rajut; gaun rajutan; jaket rajut; kemeja rajutan; pakaian bawahan
rajut; pakaian dalam rajutan; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket
rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian tenun dan pakaian rajutan; piyama rajut; rajutan [pakaian]; rok
rajut; sarung tangan rajutan; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sepatu bayi rajutan; topi rajut; topi rajutan;
tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/07/2021 11:52:50
540   EtiketDID2021046192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sidomulyo Rt 04 Rw 03 Desa Sidomulyo Kec Pangandaran Kab
Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat

Nur Priati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sundawa Milk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; hasil produksi susu kambing; keju

susu kambing; serbuk susu kambing; susu kambing; susu kambing bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/07/2021 12:41:57
540   EtiketDID2021046214

730 Nama Pemohon : Tyssa Kurniaty
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Alamat Pemohon : Patinggen I RT 06 Rw 02 Desa Karang pawitan Kec Padaherang Kab Pangandaran,
Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tsa Kantenan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas

sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper,
koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian
yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet terbuat
dari fabrikasi lainnya; Dompet untuk uang logam; Ransel; Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Tas dan barang kulit, yaitu,
tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet
untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar
berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet
wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper;
dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-
anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas ransel kantong ,
yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan
mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid,
ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor,
(semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet
pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas
perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); dompet;
dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil [tas];
dompet kartu; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet koin; dompet koin
kecil; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit;
dompet kunci dari kulit imitasi; dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet
saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang di
pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet
yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian
untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; penutup tahan air berbentuk
khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di
kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil; ransel kecil (daypack); ransel pendaki gunung; ransel sekolah; ransel troli;
ransel untuk membawa bayi; ransel untuk pendaki gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; rantai dompet;
tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tas dan dompet kulit; tas jinjing dan ransel; tas kulit, koper, dan dompet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/07/2021 19:58:55
540   EtiketDID2021046404

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl pelita komplek green mekro minimalis B 19 medan krio, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara, 20351

Ratna yesiana pasaribu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hannalight
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk perpanjangan merek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/07/2021 20:56:11
90459479 11/01/2021 US

540   EtiketJID2021046492

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1551 Eastlake Avenue E, Suite 200, Seattle, Washington, 98102
Adaptive Biotechnologies Corporation
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
SKC Law, Suite 6, 29th floor, Axa Tower - Kuningan City,
Jalan Prof Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES Corporate Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES: Bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa laboratorium ilmu kedokteran; Penapisan DNA untuk tujuan penelitian ilmiah; jasa penelitian dan

pengembangan di bidang bioteknologi; penelitian dan pengembangan farmasi; penelitian ilmiah; penelitian laboratorium;
penelitian medis; pengembangan teknologi baru untuk orang lain; pengujian genetik untuk tujuan penelitian ilmiah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/07/2021 21:01:29
90459479 11/01/2021 US

540   EtiketJID2021046493

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1551 Eastlake Avenue E, Suite 200, Seattle, Washington, 98102
Adaptive Biotechnologies Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jennifer Olivia Maria Tangka S.H
SKC Law, Suite 6, 29th floor Axa Tower - Kuningan City, Jalan Prof Dr. Satrio Kav.
18, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES corporate logo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES = Bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan analisis medis untuk tujuan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan diagnostik medis;

layanan diagnostik medis [pengujian dan analisis]; layanan konsultasi di bidang kesehatan; pelayanan medis; pengujian medis
untuk tujuan diagnostik atau perawatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/07/2021 11:54:49
540   EtiketDID2021046810

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: di Mall  Mangga Dua Square Blok E No. 23, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1, Kel.
Ancol, Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. KHARISMA SATWA MEDIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: I Wayan Sugiarto S.H.
Matraman Jaya Rt. 019 Rw. 006 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AQUA INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, merah, putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan cetakan terkait dengan pertanian dan hortikultura, termasuk buku dan majalah; Barang-barang cetakan, yaitu,

koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-
foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang
tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Brosur komputer; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Label
dari kertas atau karton yang dapat dipasang di leher botol atau sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Majalah cetak
dalam bidang penyelenggaraan forum periklanan, forum ekonomi, forum produk baru dan teknologi dan forum promosi;
Majalah perusahaan; Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk
ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen bisnis;
Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang
manajemen strategis; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori, pamflet, dan brosur yang berisi informasi
rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan korporasi dan bisnis; Publikasi untuk promosi;
Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; bahan
pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk buku, majalah, berita berkala dan pamflet; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan
dan promosi; brosur cetak; brosur informasi yang dicetak; brosur yang dicetak; buletin [barang cetakan]; buletin berita [barang
cetakan]; majalah; majalah [majalah berkala]; majalah berkala; majalah cetak; majalah fitur umum; majalah komputer; majalah-
majalah; materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan, dan brosur yang menampilkan dan memberikan
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informasi di bidang produk pertanian dan hortikultura; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; publikasi
tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; suplemen majalah untuk
surat kabar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2021 15:16:44
57634 14/01/2021 TT

540   EtiketDID2021047138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 804 Heinz Avenue, Suite 2 Berkeley, California 94710
Upside Foods, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Am Badar S.H., LL.M.,
Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UPSIDE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : UPSIDE merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 42, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa grosir untuk daging; layanan grosir untuk makanan laut; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk makanan

laut===
===jasa penelitian dan pengembangan; jasa penelitian dan pengembangan di bidang makanan; penelitian di bidang makanan;
penelitian ilmiah; penelitian laboratorium===
===Babi; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; daging; daging budidaya; daging sapi; daging yang berasal dari rekayasa
laboratorium; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; ikan, tidak hidup; makanan olahan terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan dengan bahan utama daging;
makanan yang disiapkan terutama terdiri dari binatang buruan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut;
salad daging; salad unggas; stok daging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/07/2021 15:39:16
57635 14/01/2021 TT

540   EtiketDID2021047150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 804 Heinz Avenue, Suite 2 Berkeley, California 94710
Upside Foods, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Am Badar S.H., LL.M.,
Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UPSIDE FOODS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : UPSIDE merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name; FOODS merupakan
suatu penamaan / constitutes a naming.

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 42, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa grosir untuk daging; layanan grosir untuk makanan laut; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk makanan

laut===
===jasa penelitian dan pengembangan; jasa penelitian dan pengembangan di bidang makanan; penelitian di bidang makanan;
penelitian ilmiah; penelitian laboratorium===
===Babi; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; daging; daging budidaya; daging sapi; daging yang berasal dari rekayasa
laboratorium; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; ikan, tidak hidup; makanan olahan terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan dengan bahan utama daging;
makanan yang disiapkan terutama terdiri dari binatang buruan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut;
salad daging; salad unggas; stok daging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/07/2021 20:15:32
540   EtiketDID2021047517

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTP BLOK B NO. 434, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90245
MUHARDI, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : BUNG DORRY
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : TERDAPAT TULISAN PADA MEREK YAITU "BUNG DORRY" BERWARNA MERAH MAROON, DIBAGIAN BACKGROUND
PADA  PADA TULISAN TERDAPAT KOTAK-KOTA MELEKUK BERWARNA KUNING KEMERAHAN YANG MEMILIKI
OPASITAS ATAU KETAJAMAN LEBIH RENDAH SEHINGGA TERLIHAT BURAM.

511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpia Kukus

(Kue tradisional); Bakwan; Baozi (roti isi); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit yang
dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Bolu Koja; Bolu Kojo;
Bolu Paranggi; Bolu nanas; Brownies Coklat; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk untuk
membuat roti; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Soto Mie; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Campuran minuman berbahan dasar
teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran-campuran untuk membuat kue; Chai masala / minuman teh
yang dicampur rempah; Cimi-Cimi (kue kering); Donat berlubang; Enchilada [roti isi]; Getuk (Kue); Gula -gula (mesis) untuk
menghias kue; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Jaje Tunjak Lapis Poteng; Jus jahe
[minuman]; Keju gembung [camilan jagung]; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue
Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang;
Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang;
Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente (
Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue
Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue
Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang;
Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo;
Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar;
Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue
Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue
Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue
Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry;
Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika
ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue
keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue
mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue
semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula;
Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue
lobak; Ladran (Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Lemper; Lemper Daging; Macchiato (minuman kopi yang dibuat
dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan ringan terutama terdiri dari
roti; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan;
Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta;
Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Martabak;
Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak;
Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie
Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering
(organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti
kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie
yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-
polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Minuman Air Tebu Nostalgia;
Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk;
Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun;
Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan
minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan
dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu
(dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan
dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman
cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi,
coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman
kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi
dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk
campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa
coffe ginger); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan;
Minuman temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi Ayam Geprek Keju;
Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam,
ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi, pasta
dan mie; Panettone (roti manis); Pasta; Pasta kue; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel
berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Pembungkus pastry (kue); Pepe (Kue Manis); Pizza (roti); Popcorn yang dilapisi
perasa; Pretzels (kue); Produk kue dan kembang gula; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti
Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya
Panggang; Roti asin; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa;
Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti
mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti
perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti
yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sagon (Kue);
Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan untuk membuat minuman coklat
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dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk;
Sengkulun (Kue Tradisional); Stik Keju; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue);
Trehalosa untuk makanan dan minuman; Wafer (kue); Yangko (kue moci); adonan brownies; adonan brownies beku; adonan
kue; adonan kue beku; adonan puff pastry (roti); adonan roti; almond berlapis cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis
permen; apel berlapis permen; aroma untuk makanan/kue; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan untuk adonan roti dan
kue; bahan pelembut kue; barbari [roti datar]; batang nougat berlapis cokelat; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji kopi
berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi yang dilapisi cokelat; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung
toffee; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; bola keju gembung [camilan jagung]; brownies; buah kering berlapis cokelat; buah
yang dilapisi cokelat; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk soda kue; bumbu dan bumbu berbasis
kakao untuk makanan dan minuman; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; cakwe/cakue; camilan jagung rasa
keju; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran donat instan; campuran isian berbasis roti; campuran kue;
campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk pasta; cangkir wafel berlapis cokelat; chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang
gula]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; cookie berlapis cokelat; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi
cokelat untuk kue; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang
terbuat dari gula-gula; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; donat; ekstrak malt
digunakan sebagai perasa untuk minuman; empadões veganos [kue vegan]; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan];
focaccia [roti]; fritters (kue) apel; gula berputar (dekorasi kue); gula gula untuk menghias kue; hiasan kue yang dapat dimakan;
hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang];
irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar custard untuk
kue dan pai; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis
pedas]; kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang
macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; karamel berlapis
cokelat; karamel keras berlapis gula; kasutera [kue bolu Jepang]; kerang kue kering; kismis berlapis cokelat; kue adonan
goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun];
kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue
frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue
keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue
krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue
pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue
sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue
tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer
berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung
serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kulit kue; kulit pasta; kulit
pastry puff (roti); lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemper ayam; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu untuk
makanan dan minuman; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta
atau nasi; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan pembuka dan makanan ringan
yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan
dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; makaroni dengan
keju; makaroni keju; mangkuk wafel berlapis cokelat; matzo [roti tak beragi]; meringues (kue); mie Cina; mie ayam; mie bebas
gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang
pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan;
mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva
serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; mille-
feuilles (kue); minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar
cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly,
pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar;
minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan
dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman
berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan
rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah
segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao;
minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso,
es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman
jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh
ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu;
minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan
tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman
sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe,
kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe; minuman yang
terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi;
minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri
dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis
kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; mirror icing
[mirror glaze] (sejenis kue); orecchiette (pasta); paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pandoro [roti ragi manis];
pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih); pappardelle (pasta); pasta asam jawa; pasta bebas gluten; pasta
cokelat; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kering dengan truffle; pasta penyedap pandan; pasta
permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar dengan truffle; pasta soba; pasta telur; pasta untuk sup; pasta yang
mengandung larva serangga; pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastel; pati untuk makanan dan minuman; peach cobbler
(kue); pelapis berbumbu; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa buah untuk makanan
atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa teh untuk makanan atau
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minuman; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk
keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; petits fours [kue]; picarones
[donat]; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis permen; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel
berlapis yogurt [gula-gula]; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); ramen [hidangan berbasis mie
Jepang]; remah roti; rempah-rempah kue; rhubarb pies (roti pai); risoles pisang; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti
bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti buah; roti
bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-
manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti
gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti maryam; roti naan; roti nasi; roti
oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti
rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai;
roti*; rugelach [kue kering]; salad pasta; saus pasta; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat
minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman
cokelat ; selai cokelat untuk digunakan pada roti; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup pati bubuk untuk
makanan dan minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan
isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sourdough (roti); spiced cookies (kue kering); stik roti; susu malt
menjadi perasa untuk minuman; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan
untuk menghias kue; tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; teh yang ditambahkan
dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung
roti putih; tepung untuk makanan dan minuman; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan
pasta cabai yang difermentasi]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; wafer gulung
[cookies]; yule log (kue tradisional)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2021 11:06:30
540   EtiketDID2021047586

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan pondok kopi V - perumahan pondok kopi blok F6 no.4, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13460

Rino Merdianka Masrah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAVISHA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelicin pakaian; Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Sabun untuk keperluan

binatu; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika;
pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun
cuci; sabun cuci tangan; sabun deterjen; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun pencerah warna untuk
keperluan binatu; sabun tubuh tanpa obat; sediaan pewangi udara untuk mobil===
===Cairan pembersih tangan; desinfektan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk penggunaan rumah
tangga; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; pewangi sepatu; pewangi udara; semprotan pewangi udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/07/2021 14:52:35
540   EtiketDID2021047707

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pramuka No. 75 Rt. 004/006, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17141
Erni Ernawaty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PETLAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen untuk makanan hewan; suplemen obat untuk bahan

makanan untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2021 09:35:53
540   EtiketDID2021047973
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CISARANTEN KULON VI NO.4/11 RT.008, RW.005, Kelurahan Cisaranten
Kulon, Kecamatan Arcamanik., Kota Bandung, Jawa Barat, 40293

CV. TENANG SABAR GEMILANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DALAPAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH, KUNING EMAS, HIJAU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman serbuk jahe merah===

===Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe merah; minuman wedang jahe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/07/2021 05:50:30
540   EtiketDID2021048259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan tanggulngin asri blok pp no 20 kalitengah Sidoarjo Jawa timur,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61272

Intan nur ilmiyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AnR Beauty whitening skin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Gold,Hitam,Merah, dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===pelembab dan pelembut kulit tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/07/2021 15:12:36
540   EtiketDID2021048961

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Surya 5 Blok 001 no 10, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830
Jessica Laurent, Hugo Andrew Prathama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bgre Waffle
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bgre Wafel
591 Uraian Warna : Merah dan Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===wafel; wafel diisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/07/2021 09:49:06
540   EtiketJID2021049072

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Langgar Raya No. 23 A RT 012/RW 005, Pondok Bambu, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13430

FAJAR WIBISONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: InQuesS
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat

diunduh secara online; Penyediaan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei serta
penilaian yang berkaitan dengan hiburan, seni dan acara budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival
dan eksibisi; jasa penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler yang tidak dapat diunduh
untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media
terenkripsi atau paling tidak yang aman; konsultasi komputer di bidang optimisasi web aplikasi pemasaran; layanan dukungan
teknis komputer, yaitu, layanan meja pelayanan  untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian, dan aplikasi bisnis dan web;
layananan dukungan teknis, yaitu, pemantauan komputer, sistem jaringan, server dan web serta aplikasi database, dan
notifikasi untuk kegiatan dan pemberitahuan; menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web; menyediakan
platform untuk memungkinkan pengguna melakukan streaming file melalui situs web dan aplikasi seluler; penyediaan online
aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh; penyediaan situs web yang menampilkan teknologi yang memudahkan
pelanggan untuk melihat video yang tidak dapat diunduh dari perangkat pemantauan keamanan perumahan dan komersial
melalui jaringan ponsel, jaringan komputer, dan aplikasi berbasis web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/07/2021 11:31:31
540   EtiketDID2021050356

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROSEVILLE SOHO and SUITE Lantai 10 No 15, Sunburst CBD Lot 1.8, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15321

Gabriel Fileo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAIREPUBLIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HANYA SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM, COKELAT.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/07/2021 17:33:38
540   EtiketJID2021050632

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Level Up, Jalan Sentra Raya Barat Kavling 2B Kawasan Summarecon
Bandung Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung Jawa
Barat 40295, Kota Bandung, Jawa Barat, 40295

PT. Agate International

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Memories
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis  genetika dan layanan pelaporan  untuk keperluan penelitian dan ilmiah; Analisis risiko polusi; Backup data di luar

situs yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Desain dan pengembangan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal,
komputer dan video games; Desain industri dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain industri; Desain
karakter game; Desain karakter game online; Desain perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Desain perangkat lunak
komputer, pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak
komputer, memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs,
penyewaan perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
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menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis.; Desain perangkat lunak untuk orang lain
untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; Desain
permainan (game); Desain rumah dan pusat pengembangan; Diagnosis dan konsultasi yang berkaitan dengan pengukuran
keamanan jaringan telekomunikasi; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk
mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Jasa Sertifikasi Profesi; Jasa
analisa data teknis; Jasa dekorasi acara hiburan; Jasa dekorasi untuk foto studio; Jasa kepatuhan teknik; Jasa konsultasi
mengenai rekayasa (engineering) sistem pembersihan dan dekontaminasi berbasis pelarut.; Jasa konsultasi teknis, desain
dan rekayasa untuk pihak lain di bidang produksi logam; Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi
elektronik.; Jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; Jasa pendukung pelanggan
teknis, yaitu pemecahan masalah terkait piranti lunak komputer; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu, pemecahan
masalah yang sifatnya mendiagnosis perangkat jaringan komputer dan masalah piranti keras telekomunikasi; Jasa
pengelolaan sistem pembersihan dan dekontaminasi berbasis pelarut.; Jasa pengembangan perangkat lunak open-source
(jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan) yang dapat
diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); Jasa pengujian kepatuhan; Jasa pengujian kepatuhan
teknis; Jasa pengujian untuk barang dan jasa yang diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan jasa konstruksi situs
arsitek; Jasa penyedia konsultasi yang berkaitan dengan mitigasi resiko; Jasa penyediaan mesin pencarian internet untuk
mencari dan menarik informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia pada jaringan komputer untuk orang lain; Jasa
penyediaan mesin pencarian untuk internet; Jasa penyimpanan data melalui blockchain; Jasa penyimpanan data yang
terkomputerisasi; Jasa proyek manajemen komputer yaitu, sistem informasi, perangkat lunak komputer dan proyek
manajemen infrastruktur; Jasa rekayasa (engineering) sistem pembersihan dan dekontaminasi berbasis pelarut.; Jasa
rekayasa dan desain di bidang aplikasi penerbangan; Jasa sertifikasi untuk alat dan produk yang memanfaatkan komunikasi
nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi
lainnya yang memanfaatkan teknologi  pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra
dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Jasa situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
menemukan pemain game lain dan bermain game melalui jaringan komunikasi; Jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan
help desk untuk bantuan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang
terhubung ke jaringan, yang disediakan melalui telepon dan melalui perangkat lunak aplikasi seluler; Jasa-jasa optimisasi
untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak
komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak
komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut;
Jasa-jasa penyanggaan teknikal; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk
perdagangan elektronik, video-sesuai-permintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan menerima
email dan pesan instan; Komputasi awan yang dilengkapi perangkat  lunak untuk digunakan  di bidang sekuensing, genotipe,
pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Konsultasi desain sistem komputer yang berkaitan dengan instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Konsultasi di bidang
jaringan dan aplikasi komputasi awan; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce;
Lavanan konsultasi  untuk orang lain terkait dengan pengelolaan  data dan pengembangan  infrastruktur  teknologi informasi di
bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Layanan analisa  dan pelaporan  DNA genetik
dan RNA berupa pemberikan pelaporan di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat untuk
keperluan ilmu pengetahuan  dan penelitian; Layanan aplikasi penyedia (ASP) jasa yang menampilkan piranti lunak di bidang
konferensi berbasis web, konferensi audio, pengiriman pesan elektronik, kolaborasi dokumen, konferensi video, dan
pemrosesan suara dan panggilan; Layanan diagnostik dan konsultasi klinis di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik
dan genetika asam nukleat; Layanan diagnostik komputer dalam menganalisis dan mengurutkan berbagai macam asam (acid)
dan molekul biologis lainnya; Layanan dukungan teknis termasuk  layanan manajemen infrastruktur untuk pemantauan,
administrasi  dan manajemen komputasi awan Teknologi Informasi dan sistem aplikasi di bidang sekuensing,  genotipe,
pengujian genetik  dan genetlka asam nukleat; Layanan dukungan teknis untuk jaringan komputer dan solusi konferensi video
dan jaringan komputer dan layanan solusi manajemen konferensi video, yaitu, layanan pemecahan masalah dalam
mendiagnosa masalah melalui sistem konferensi video dan piranti lunak jaringan komputer, serta melalui pemantauan sistem
jaringan komputer untuk tujuan dukungan teknis; Layanan dukungan teknis yang tersedia online, melalui email dan melalui
telepon; Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang ditentukan pengguna
atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan komputer, layanan
dukungan komputer, layanan teknologi, dan layanan konsultasi; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi
pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam
jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam
diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang
menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; Layanan konsultasi
dan dukungan teknis, untuk disain dan pengembangan alat dan sistem elektronik untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk,
penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang
memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem
penentuan posisi pita lebar ultra; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan aplikasi perencanaan; Layanan penelitian,
analisis dan desain teknis; Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak
untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan pengiriman pesan singkat, surat
elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Layanan teknis untuk mengunduh permainan video; Memberikan
informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis data, grafik,
gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan komunikasi; Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat
komunitas online bagi pengguna untuk membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan
mengomentari video atau media elektronik lainnya; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; Menyediakan
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penggunaan sementara perangkat lunak operasi online dan tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan server, dan
untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk pengiriman media audio-visual dalam bentuk panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip dari film,
program televisi, video, klip audio, klip musik, klip film dan foto; Menyediakan perangkat  lunak komputer yang tidak dapat
diunduh secara online untuk desain khusus dan pemesanan tes agen, enzim, nukleotida, asam nukleat, buffer, sediaan-
sediaan  kimia, sediaan-sediaan  biologis, dan reagen semua di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan
genetika asam nukleat; Menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh yang berkaitan dengan
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Menyediakan perangkat lunak yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil
pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial; Merancang mesin, peralatan, instrumen [termasuk bagian-bagiannya] atau
sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; Pameran tata letak tempat; Pemantauan sistem komputer
dengan akses jarak jauh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Pemeliharaan
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penelitian berkaitan dengan teknologi; Penelitian dan pengembangan
madu utk orang lain; Penelitian kosmetik; Penelitian madu secara kimia , bakteriologi dan fisika ,; Penelitian medis di bidang
sekuensing, genotipe, penguj ian genetik dan genetika asam nukleat; Penelitian pelestarian lingkungan; Penelitian, analisis
dan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan
perangkat lunak komputer; Pengawasan dan pengujian mutu madu; Pengembangan peralatan dan sistem laboratorium
otomatis, dan perangkat keras komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, berbagi, dan melaporkan informasi
biologis, genetik, klinis, medis, dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur kerja laboratorium,
dan data sesuai pesanan dan spesifikasi yang lain, semua hal di atas dalam bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic,  penelitian klinikal, pengembangan obat-
obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; Pengembangan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengembangan perangkat
lunak untuk permainan (game); Pengendalian proyek konstruksi yang termasuk semua tahapan proyek konstruksi, dari
estimasi hingga penyelesaiannya, semua orang, proses dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola biaya dan jadwal
proyek dan evaluasi risiko yang cermat yang dapat mempengaruhi hasil proyek; Pengkajian proyek ilmiah; Pengoperasian dan
pemantauan jarak jauh atas instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan
air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan
[bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi,
dispenser sabun otomatis melalui jaringan komputer dan Internet; Pengujian teknik; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu,
penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan,
menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan,
menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; Penyedia layanan aplikasi (asp)
berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (api) untuk streaming, penyimpanan, dan berbagi permainan video,
konten, data dan informasi, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk melakukan transaksi
akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan;
Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses, melihat, mengunduh,
menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan informasi dalam bidang investasi dan
keuangan; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh online untuk
mengakses streaming file audio dan video, permainan, jaringan sosial, file teks, dan file multimedia, tidak satupun jasa
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan perangkat lunak
komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan
filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan
terhadap intrusi jaringan dan virus; Penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer penelusuran enjin yang tidak dapat di
download secara online; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online;
Penyediaan situs web dan layanan berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak permainan komputer pribadi;
Penyewaan perangkat lunak dan program komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penyewaan perangkat lunak untuk pemrosesan data,
memasukan data dan mengelola data; Perancangan  dan pengembangan basis data di bidang sekuensing, genotipe,
pengujian genetik, dan genetika  asam nukleat; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Perangkat lunak sebagai  sebuah
layanan (SaaS) dan Platform'sebagai  sebuah layanan (PaaS) yang menampilkan  perangkat lunak untuk digunakan  dalam
manajemen data, kompresi data, imigrasi data, penyimpanan  data, analisis data, dan pembuatan  laporan, semua di bidang
sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk pendidikan interaktif, yaitu, simulasi pengajaran dan ujian melalui ruang kelas belajar
secara elektronik (e-learning), langsung (live), dan virtual di bidang manajemen proyek;
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Perangkat lunak sebagai layanan, yaitu, perangkat lunak untuk peningkatan permainan komputer dan permainan video,
perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk
mengunduh dan membeli konten yang dapat diunduh untuk permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk
mengunduh dan membeli poin dalam permainan dan mata uang untuk permainan komputer dan permainan video, perangkat
lunak untuk menyediakan marketplace online; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak
komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari database online, audio, video dan konten multimedia, dan aplikasi
perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak,
tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak
sebagai suatu layanan, yaitu perangkat lunak untuk merekam waktu permainan komputer dan permainan video, perangkat
lunak untuk menampilkan data dan skor dalam permainan, perangkat lunak untuk merekam permainan komputer dan footage
permainan video, perangkat lunak untuk mengambil screenshot dari permainan komputer dan permainan video, perangkat
lunak untuk permainan komputer dan peningkat permainan video; Platform sebagai Layanan (PaaS); Sekuensing asam
nukleat dan layanan analisis untuk keperluan  penelitian dan ilmiah; Situs web; Software as a Service (SaaS) services
featuring compiler programs, debugger programs, and utility programs for creating mobile software applications; Software as a
Service (SaaS) services for use in designing, developing and testing mobile software applications; Teknik energi; analisa-
analisa genetika dan jasa-jasa pelaporan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian; analisis dan desain sistem komputer;
analisis industri dan layanan penelitian; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan
kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan
menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna
untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data
imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses
melalui situs web; application service provider (ASP), namely, hosting computer software applications of others; application
service provider featuring application programming interface (API) software for the design, development, and testing of mobile
software applications; application service provider featuring software for the design, development, and testing of mobile
software applications; application service provider, namely, hosting computer software applications of others; desain
(pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk industri besi dan baja; desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan (game) komputer; desain dan pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak permainan video (video game); desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer;
desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak realitas virtual; desain dan
pengembangan perangkat lunak video game; desain dekorasi interior; desain efek-efek realitas tertambah (augmented reality)
dan realitas virtual/maya (virtual reality) untuk digunakan dalam memodifikasi foto, gambar, video dan konten audio-visual;
desain interior untuk kantor; desain interior untuk mengoptimalkan peredaman suara; desain perangkat lunak permainan
komputer; desain perangkat lunak video game; desain personal digital assistants, alat pemutar media pribadi, telepon mobile,
telepon pintar dan kamera digital; desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; desain, selain untuk tujuan iklan;
duplikasi perangkat lunak game komputer; helpdesk dan jasa-jasa dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya
mendiagnosis masalah dengan keamanan rumah dan sistem otomasi.; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang
terkomputerisasi; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas tertambah (augmented reality)] di
internet; hosting perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) dalam kaitannya dengan industri otomotif; hosting platform interaktif
untuk mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten
multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; informasi, layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; infrastruktur sebagai layanan (IaaS) untuk digunakan dengan perangkat
dan jaringan Internet of Things (IoT); instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan
perangkat lunak komputer komunikasi; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; jasa analisa
komputer; jasa analisis industri dan penelitian; jasa desain interior dan eksterior; jasa desain multimedia; jasa dukungan
teknis, diagnosa dan pemecahan masalah piranti keras komputer dan masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa
evaluasi dan pengujian; jasa hosting situs web; jasa informasi online, yaitu, menyediakan database komputer yang memuat
indeks untuk karya yang memiliki hak cipta; jasa komputer dan pemrograman; jasa komputer yaitu manajemen peranti lunak
komputer dari jarak jauh dan dekat; jasa komputer, yaitu, hosting dan memelihara situs web online untuk pihak lain untuk
mengidentifikasi pelanggaran kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk
pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama pengguna dan membentuk
komunitas virtual di bidang teknologi informasi, jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi; jasa komputer, yaitu,
menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual),  yaitu, menyediakan platform
perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual),  token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa komputer, yaitu, mendesain database komputer yang menampilkan indeks
informasi, situs, dan sumber lain yang tersedia di jaringan komputer; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; jasa
layanan aplikasi perangkat lunak untuk bermain game; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk memposting,
mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan
pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam
database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan jasa desain dan pengembangan perangkat
lunak; jasa layanan perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan
elektronik yang aman; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi
dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa layanan perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi; jasa layanan program permainan komputer yang dapat diunduh; jasa manajemen komputer, yaitu, pemantauan,
pelaporan, dan manajemen lalu lintas data di seluruh jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa membuat indeks
informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di Internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa on-line
yaitu penyediaan informasi teknis melalui jaringan komputer di bidang perangkat keras dan lunak komputer, jaringan
komputer, telekomunikasi, telepon dan teknologi jaringan; jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa
pemeliharaan perangkat lunak; jasa pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; jasa
penelitian dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial
intelligence); jasa penelitian di bidang sains dan teknologi; jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi;
jasa penelitian, teknik, dan konsultasi teknologi di bidang produksi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi, dan efisiensi
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energi; jasa pengujian, inspeksi dan penelitian dalam kaitannya dengan pertanian, peternakan, industri produk perikanan dan
kelautan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan mesin, peralatan dan instrumen; jasa penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang
diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan
media elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain
(sistem pencatatan  transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran
komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial jasa layanan perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna
menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada
platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan mesin pencari; jasa penyedia layanan
aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat lunak hosting lainnya; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem
kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan
penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem
pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web,
interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan komunitas online untuk pengguna terdaftar di
bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); jasa penyediaan perangkat lunak untuk digunakan dalam membangun,
mengembangkan, mengeksekusi, dan menjalankan perangkat lunak dan aplikasi lain di blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara on-line dalam
bentuk platform perdagangan untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh
secara online untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; jasa penyediaan protokol blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan horizontal dari aplikasi yang
didesentralisas; jasa penyediaan situs web untuk hotel; jasa penyediakan portal Internet yang memungkinkan pengguna untuk
melihat dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS)
berupa program penyusun, program untuk mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada program komputer (debugger), dan
program utilitas untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) untuk
digunakan dalam mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa perawatan perangkat
lunak; jasa teknik konstruksi [perencanaan konstruksi]; jasa-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa teknologi, penelitian
dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi, cable,
pita lebar (broadband), mobile dan  penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; jasa-jasa
dukungan teknis dan pelanggan, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah perangkat keras dan
perangkat lunak komputer di perangkat ponsel, tablet, dan perangkat komputer genggam lainnya; jasa-jasa dukungan teknis
dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah perangkat lunak dan masalah perangkat keras untuk
perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet
yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya
mendiagnosis masalah dalam perangkat keras dan perangkat lunak komputer dalam perangkat komputasi pribadi, dan
mendiagnosis masalah dalam produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah
tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap, penurun, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan
taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk
memberikan saran dan rekomendasi tentang perbedaan antara smartphone tertentu, komputasi seluler dan perangkat
komunikasi tertentu, dan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem hvac,
dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, penyediaan
informasi teknis tentang cara menggunakan dan membuat penggunaan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat
komunikasi, serta perangkat dan perangkat yang terhubung ke jaringan; jasa-jasa komputer ialah penciptaan dan komunitas
online untuk para pemakai yang terdaftar untuk berpartisipasi pada diskusi-diskusi,  mendapatkan feedback dari teman
sebaya, membentuk komunitas-komunitas virtual dan menggunakan pada jaringan sosial; jasa-jasa konsultasi di bidang
implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat yang terhubung ke jaringan,
peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa
konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat,
peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dan media dibidang per-
iklanan dan pemasaran; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat-
perangkat lunak komputer  dan penerapan-penerapan untuk perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online,
interaktip, televisi, kabel, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan
dengannya; jasa-jasa penyanggaan teknikal, ialah layanan manajemen infrastruktur untuk pemantauan, administrasi dan
manajemen penghitungan awan (cloud), TI dan sistem aplikasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal,
penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan,
penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran
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hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian
genetika dan genetika; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi bergerak dan perangkat
komunikasi, yaitu, penghapusan data, pencadangan data dan pemulihan data; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon
nirkabel dan komputasi seluler dan perangkat komunikasi, yaitu, menyediakan jasa-jasa perlindungan virus komputer dari
jarak jauh dalam perangkat ini; konsultasi dan penelitian di bidang bakteriologi; konsultasi di bidang astronomi; konsultasi di
bidang biologi; konsultasi di bidang penyusunan konstruksi; konsultasi di bidang teknologi telekomunikasi; konsultasi
komputer, yaitu, layanan konsultasi yang terkait dengan infrastruktur komputasi virtual, penyimpanan, dan jaringan; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi
seluler; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang ilmu bumi; konsultasi pengembangan produk untuk
penemu di bidang matematika terapan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang robotika; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik bahan; konsultasi yang berkaitan dengan analisis teknis dan ilmiah;
konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kualitas; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian keamanan produk konsumen;
konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial
intelligence); kontrak sewa dan sewa piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan infrastruktur
komputasi virtual; konversi teks ke format digital; kustomisasi dan konfigurasi piranti keras komputer, piranti lunak komputer,
jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; layanan berbagi (sharing) file, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk
orang lain yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik;
layanan berbasis klien, yaitu saran, informasi dan bantuan ilmiah dan teknologi; layanan diagnostik komputer; layanan
dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah dalam bentuk diagnosa masalah dengan piranti keras komputer dan pemecahan
masalah piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan masalah infrastruktur komputasi virtual; layanan dukungan teknologi
komputer, yaitu layanan help desk; layanan komputer; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan
(SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau
diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan
komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API)
untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas
elektronik untuk orang lain untuk diskusi interaktif melalui jaringan komunikasi;; layanan komputer, yaitu, layanan teknologi
informasi yang dikelola dan dioperasikan untuk pihak lain, yaitu, manajemen infrastruktur komputasi virtual, layanan
jaringan virtual dan penyimpanan virtual; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas online bagi pengguna
terdaftar untuk terlibat dalam jejaring sosial; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas virtual untuk
pengguna terdaftar untuk berbagi (share), melihat, berlangganan dan berinteraksi dengan gambar, konten audio-visual dan
video serta data dan informasi terkait; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas virtual untuk pengguna
terdaftar untuk mengatur grup/kelompok, rapat/pertemuan (meetings), dan acara, berpartisipasi dalam diskusi dan terlibat
dalam jejaring sosial, bisnis dan komunitas; layanan komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan
pengguna online dan menciptakan/membuat umpan media sosial; layanan komputer, yaitu, menyediakan manajemen
perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel atau internet;; layanan komputer, yaitu, menyediakan situs
web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengendalikan sistem rumah pintar
dari lokasi yang jauh/terpencil; layanan konsultasi dan konsultasi teknologi; layanan konsultasi dan nasehat teknologi; layanan
konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan analisis sistem komputer, analisis ancaman keamanan komputer
untuk melindungi data; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer;
layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak
komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas.; layanan konsultasi,
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang
terkait dengan layanan computing cloud; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan komputer;
layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan platform as a service (PAAS); layanan laboratorium;
layanan laboratorium penelitian gigi; layanan otentikasi, yaitu, menyediakan layanan
otentikasi pengguna dan identitas dalam bentuk
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk verifikasi data elektronik,
transaksi digital yang aman, dan layanan
penyimpanan dan pengambilan data elektronik
melalui jaringan informasi global; layanan pemberian konsultasi teknis sehubungan dengan piranti keras komputer, piranti
lunak komputer, peralatan jaringan komputer, sistem telefoni, peralatan telekomunikasi, telepon IP, sistem telekomunikasi,
desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, dan komunikasi suara dan serta komunikasi nirkabel;
layanan pemrograman komputer untuk membuat video dan permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
pendukung piranti lunak komputer, penasehat teknis atau komputer; layanan penelitian dan konsultasi di bidang teknologi
informasi dan telekomunikasi; layanan penelitian di bidang perangkat keras komputer; layanan penelitian, pengujian, evaluasi
dan desain teknis yang berkaitan dengan peredaman suara di tempat kerja; layanan pengembangan database; layanan
pengembangan permainan (game) multimedia elektronik dan interaktif; layanan pengembangan video game; layanan
penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan
pengguna untuk saling berbagi video; layanan penyediaan informasi online mengenai piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan penyediaan jasa aplikasi (ASP) yang menampilkan piranti lunak untuk mengunggah, merekam, memposting, melihat,
menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan
konten multimedia dan penyediaan aplikasi piranti lunak untuk video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan
konten multimedia; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) layanan yang menampilkan piranti lunak
untuk transmisi informasi, video, suara, audio, dan konten melalui jaringan informasi komputer global; layanan penyediaan
piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola, mengedit, dan
menyimpan dokumen melalui jaringan komputer; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; layanan penyediaan piranti
lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan para pengguna dalam
berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video, dan aplikasi
melalui Internet; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk
memudahkan pengguna mengidentifikasi keberadaan pengguna lain dan mengintegrasikan buku alamat elektronik dan
kalender; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk penjadwalan
dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi video; layanan penyediaan piranti lunak
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yang tidak dapat diunduh secara online untuk membuat, mengedit, mengirimkan, dan memantau presentasi multimedia yang
didistribusikan melalui Internet dan telepon ke beberapa peserta; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak
berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk data
penyakit menular dan manajemen informasi; layanan teknologi telekomunikasi satelit; layanan untuk game platform;
layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan
infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan infrastruktur komputasi virtual; manajemen sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain;
melakukan survei geologi dan/atau tanah; memberikan informasi mengenai penelitian dan studi proyek teknis yang berkaitan
dengan penggunaan energi alami; memberikan informasi peta ke terminal selular; memberikan informasi tentang
pemrograman komputer melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer; membuat dan
memelihara halaman web; mendesain; mendesain, selain untuk keperluan iklan; mengembangkan dan hosting server di
jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; mengubah atau menambah
fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan memberikan informasi yang berhubungan dengan hal tersebut; meningkatkan
fungsi perangkat lunak komputer; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari terkait
dengan industri otomotif; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi
dan berbagi (share) audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna
kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas campuran (mixed reality);
menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share)
konten dan data realitas tertambah (augmented reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan
untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan
fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk terlibat dalam jejaring sosial dan mengelola konten jejaring sosial
mereka; menyediakan layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer data identitas pribadi dan
berbagi (share) data identitas pribadi dengan dan di antara beberapa (multiple) fasilitas online; menyediakan layanan platform
perangkat lunak online yang memberi pengguna kemampuan untuk menempatkan/memberikan peringkat (post ratings),
ulasan/review, rujukan (referrals) dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan
publik dan lembaga pemerintah (government agencies); menyediakan penggunaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
secara online terkait dengan industri otomotif; menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak
daring yang tidak bisa diunduh; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online,
yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh secara online untuk pengiriman pesan instan,
voice over internet protocol (VOIP), konferensi video, dan konferensi audio; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komunikasi yang tidak
dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk
mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak yang tidak bisa diunduh untuk digunakan dalam manajemen hubungan pelanggan (CRM); menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan game komputer; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan permainan video; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang disediakan melalui jaringan; menyediakan perangkat lunak dan
aplikasi untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); menyediakan perangkat lunak
komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan gambar;
menyediakan perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan perangkat lunak untuk
jasa/layanan penggalangan dana amal online dan jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan.; menyediakan perangkat lunak
untuk melakukan reservasi dan pemesanan; menyediakan perangkat lunak untuk memberikan informasi cuaca berbasis
lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; menyediakan
perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan
donasi/sumbangan; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia
dan platform AI (kecerdasan buatan); menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan
konten audio-video dengan filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks,
gambar, geotag, tag metadata, hyperlink; menyediakan perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja;
menyediakan perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi titik/tempat yang diminati, acara, peristiwa penting
(landmarks), peluang kerja, hiburan, acara budaya, perbelanjaan dan penawaran berbasis lokal dan lokasi; menyediakan
perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok pribadi yang dibuat dan dikelola
pengguna dalam komunitas virtual; menyediakan perangkat lunak untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk
berlangganan konten; menyediakan perangkat lunak untuk mengambil foto dan merekam konten audio, audio-visual dan
video; menyediakan perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag
metadata; menyediakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan
pemerintah; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, mengarsipkan, mengaktifkan transmisi, dan
berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan video serta teks dan data terkait; menyediakan perangkat lunak untuk
menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan,
menautkan/menghubungkan, atau streaming berita atau informasi acara terkini; menyediakan perangkat lunak untuk
pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia;
menyediakan perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi
barang, layanan dan acara menarik; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; menyediakan
platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; menyediakan platform online yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan
berbagi data, informasi, dan konten multimedia; menyediakan portal pelatihan situs internet dan platform pelatihan berbasis
web di bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs internet pendidikan dan platform perangkat lunak
berbasis web di bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs web Internet dan platform perangkat lunak
berbasis web untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau,
dan menganalisis data dan informasi penyakit menular; menyediakan program komputer; menyewakan komputer; merancang
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dan mengembangkan perangkat lunak permainan (game) komputer dan perangkat lunak permainan video (video game) untuk
digunakan dengan komputer, sistem program permainan video dan jaringan komputer; merancang mesin, peralatan, dan
instrumen (termasuk bagian-bagiannya) atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; merancang
seni grafik; pembaruan perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; pembuatan konten digital
pembuatan efek khusus digital untuk film, video, dan program komputer; pembuatan, desain, pengembangan, dan
pemeliharaan situs web; pemeliharaan perangkat lunak permainan (game) komputer; pemerosesan informasi dengan
menggunakan kecerdasan buatan; pemrograman game komputer; pemrograman halaman web khusus yang menampilkan
informasi yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; pemrograman perangkat lunak permainan komputer;
pemrograman perangkat lunak video game; pemrograman video game; pemrosesan informasi melalui komputer; penampilan
produk-produk dan perancangan secara fungsional dan pengembangannya; pendapat ahli (evaluasi) baja dan aplikasinya;
pendapat dan evaluasi ahli di bidang logam, baja dan aplikasinya; penelitian dan pencarian; penelitian dan
pencarian (prospecting); penelitian produk; penelitian teknik mesin; pengelolaan jaringan nirkabel untuk orang lain;
pengembangan dan riset kecerdasan buatan; pengembangan perangkat keras komputer untuk permainan komputer;
pengembangan perangkat keras untuk digunakan sehubungan dengan permainan (games) multimedia elektronik dan
interaktif; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler; pengembangan perangkat lunak permainan
komputer; pengembangan perangkat lunak video game; pengembangan program komputer dan perangkat lunak permainan
komputer; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan telekomunikasi; pengujian dan penelitian sehubungan
dengan pencegahan polusi dan masalah lingkungan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan listrik dan industri
listrik; pengujian, analisis, dan evaluasi jaringan komputer; pengujian, inspeksi atau penelitian sediaan obat-obatan, kosmetik
dan makanan, dan memberikan informasi yang terkait hal tersebut; pengujian, penyaringan, inspeksi dan penelitian obat-
obatan, kosmetik dan / atau bahan makanan; penulisan teknis untuk pihak lain, yaitu, penulisan makalah teknis di bidang
piranti keras dan piranti lunak komputer; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antar muka
(API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat
lunak untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial,
mengembangkan aplikasi perangkat lunak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam membeli, menjual, melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim, dan
melaporkan periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam merancang dan mengelola kampanye periklanan dan pemasaran video online; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat
komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan
informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk manajemen hubungan
pelanggan (customer relationship management (CRM)); penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian barang
dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui jaringan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan);
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari,
menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu,
menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites), dan
database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan manajemen data jarak jauh
untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler (mobile electronic devices);
penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk pemantauan,
kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk membuat saluran musik yang dipersonalisasi untuk mendengarkan secara independen,
bersamaan, dan berbagi saluran dengan pengguna lain; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat,
mengunduh, streaming, menyiarkan, mentransmisikan, mengedit, mengekstraksi, memberi sandi, membuka sandi, memutar,
menyimpan, mengatur dan mereproduksi musik dan komedi; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengendalikan sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan
pengontrol genggam nirkabel; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengendalikan sistem otomasi
rumah, yaitu, pencahayaan, peralatan, pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan peralatan keselamatan lainnya,
peralatan pemantauan rumah; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk merekam, melihat, menyimpan,
berbagi, dan menganalisa audio dan video online; penyedia platform pembelian iklan online, yaitu, menyediakan program
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk membeli dan menjual
inventaris iklan; penyedia platform pembelian iklan video online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan video online untuk membeli dan menjual inventaris iklan video;
penyedia situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengkonsolidasikan dan
mengelola konten suara, data, video, dan media di bidang musik dan radio; penyediaan aplikasi perangkat lunak komputer
yang dapat diprogram secara online dan tidak dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta
infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; penyediaan informasi teknis dan penjelasan
yang berkaitan dengan spesifikasi, fungsi, kinerja, operasi dll, dari komputer, mobil, peralatan medis atau ilmiah dan mesin lain
yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman pribadi tingkat tinggi dari pihak operator mereka untuk
mencapai akurasi yang dimaksudkan dalam pekerjaan mereka; penyediaan jasa dukungan teknologi perangkat lunak dan
konsultasi sehubungan dengan perangkat lunak komputer, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras komputer,
perangkat jaringan komputer, perangkat telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, komputasi awan,
keamanan jaringan, keamanan cloud, desain pusat data, dan analitik; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk meningkatkan performa komputer, untuk operasi sirkuit terpadu, semikonduktor, chipset komputer
dan prosesor mikro, dan untuk kegunaan permainan; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; penyediaan penggunaan
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sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam penyediaan, penyebaran, konfigurasi,
pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan,
pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan
piranti lunak serta komponen komputer dan jaringan komunikasi, dan untuk aktivasi fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis
dan individu; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di
komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, komputasi seluler lainnya
dan piranti komunikasi, dan mobil dan kendaraan lain atau alat transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan
mengoptimalkan sumber daya komputasi perangkat tersebut; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak
dapat diunduh atas program komputer dan pemberian informasi mengenai hal itu; penyediaan penggunaan sementara secara
daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer jaringan data untuk surat elektronik; penyediaan penggunaan
sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer untuk situs web jejaring sosial; penyediaan
penggunaan sementara secara daring yang tidakdapat diunduh atas perangkat lunak aplikasi pengenalan ucapan; penyediaan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online untuk pengelolaan jaringan komputer, pengelolaan infrastruktur jaringan, pengelolaan infrastruktur
teknologi informasi, dan pengelolaan infrastruktur pusat data; penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer perancangan
secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nukleutida, berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biological
dan; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk
komunikasi perangkat seluler; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi
informasi dan data untuk komunikasi jaringan; penyediaan situs media sosial; penyediaan situs web yang menampilkan video
yang tidak dapat diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; penyediaan suatu
platform perangkat lunak untuk digunakan pada penelitian pasar dan analitik data; penyediaan waktu akses ke Internet dan
database komputer online; penyewaan alat dan instrumen ukur; penyewaan area server untuk penyelesaian dana; penyewaan
central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan data, peralatan periferal komputer,
pembawa data magnetik; penyewaan central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan
data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik; penyewaan komputer; penyewaan peralatan diagnostik
ultrasonik; penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan game komputer; penyewaan perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan permainan video; penyewaan perangkat lunak yang memberi pengguna kemampuan untuk
mengunggah, menyunting/mengedit (edit), dan berbagi (share) gambar, video dan konten audio-visual; penyewaan program
permainan komputer; penyewaan ruang memori di server; penyewaan ruang memori server untuk layanan surat elektronik;
penyimpanan elektronik dari media elektronik, yaitu, gambar, teks, audio, dan data video; penyusunan rencana pembangunan;
perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perancangan dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk kendaraan bermotor; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan
perangkat lunak untuk mendiagnosis masalah teknis dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, perangkat
komputer lainnya dan produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga,
vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap udara, penurun air, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan
taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan. Layanan dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan
pemecahan masalah masalah perangkat lunak dan perangkat keras untuk perangkat yang terhubung jaringan, peralatan,
peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) menampilkan perangkat lunak komputer yang memfasilitasi efisiensi energi dalam sistem kontrol pengiriman
energi dan sistem kontrol lingkungan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer
untuk digunakan dengan perangkat jaringan untuk pemantauan, kontrol dan otomasi di lingkungan perumahan, komersial, dan
otomotif yang memungkinkan berbagi dan mentransmisi data dan informasi antara perangkat tersebut; perangkat lunak
sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah hosting computer digunakan
oleh pihak lain untuk perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay),
agen-agen, nucleotide, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan
kimia, sediaan-sediaan biological dan dan reagen-reagen dibidang rangkaian-rangkaian  berbagai macam asam (acid) yang
terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-
obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sistem operasi yang tidak dapat diunduh yang menampung aplikasi
perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan;
perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media elektronik, yaitu, gambar, konten audio-visual dan video,
live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet; perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengelola titik akses nirkabel dan titik akses jaringan area lokal; perbaikan perangkat lunak dalam perangkat komputasi
pribadi, perangkat ponsel, tablet, dan perangkat komputasi lainnya; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengatur pengguna yang menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online terkait dengan industri otomotif; platform sebagai layanan (PAAS)
yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat
komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan
informasi iklan media; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat
infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program manajemen resiko keamanan komputer; providing temporary use of non-
downloadable software; rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide dan jasa-
jasa analisis untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian; rekayasa perangkat lunak, termasuk melalui jaringan komputer
global; saran, informasi dan bantuan dalam pengujian bahan, penelitian mekanik, dan studi proyek teknis; saran, informasi dan
bantuan mengenai pilihan dan penggunaan baja; saran, informasi dan bantuan teknis dan ilmiah untuk meningkatkan kualitas
barang dan jasa di bidang logam, baja dan aplikasinya; saran, informasi dan saran tentang bangunan terutama sehubungan
dengan pilihan dan penggunaan baja; saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan interior dan eksterior
bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa arsitektural; studi proyek teknis, yaitu, melakukan studi teknis
dalam bidang desain perangkat lunak permainan komputer dan impelentasinya; survei atau penelitian tentang perlindungan
ekosistem di hutan; survei dan penelitian lahan dan geologi; survei teknis pabrik, kondisi dan perkembangan bangunan dan
proyek konstruksi; survei teknis real estat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/08/2021 10:05:36
540   EtiketDID2021051121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Dukuh Zamrud blok T14 no.44, rt.4 ,rw 11, Kel. Cimuning,  Kec. Mustika Jaya,
Bekasi
, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17158

IKA YULIANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAJIRA
Merek Kata dan Lukisan

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Bedak padat untuk rias wajah; Deodorant stick; Garis Mata (Eye liner); Home Peeling wajah; Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pembersih (kosmetik); Krim wajah (kosmetik); Masker Wajah; Sabun Batang; Sabun untuk muka; Serum Mata
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); bedak tabur; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; krim kecantikan; krim kulit; krim malam; krim masker tubuh; krim pembersih
kulit; krim pemutih kulit; krim siang; krim tubuh; krim wajah; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; lotion masker tubuh;
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; maskara; masker
wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; pasta gigi; pensil alis; sabun cair; sabun kosmetik; sabun krim tubuh; sabun mandi;
sabun non-obat untuk wajah; sabun untuk kulit; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion,
krim dan sampo; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum
kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum
untuk wajah tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/08/2021 19:47:41
540   EtiketDID2021052022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl,gogok Darussalam , Kel. Gogok Darussalam, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kab.
Kepulauan Meranti, Prov. Riau., Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, 28753

Igo Julianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MISAGU BOEDJANG
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Unsur Warna terdiri dari 4 Jenis yaitu Kuning, Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mie Sagu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/08/2021 20:27:45
540   EtiketDID2021052365

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Buaran Indah 1, Blok B Nomor 179,  RT 001 / RW 014, Kelurahan Klender,
Kecamatan Duren Sawit, Indonesia, 13470, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13470

Merry Yusetia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : SUNDAE GROSIR
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada

jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Ampu (Tutup Kepala); Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk
kaos kaki; Bagian ujung alas kaki; Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Blus jumbo (pakaian);
Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Celana Cekak Musang (Celana); Celana pelindung kaki; Cimata (Pakaian
Adat); Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Hande-Hande (Ulos
Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat;
Kain atau kulit penutup kaki; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaus kaki sepak bola
Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung
kepala yang dilapisi lilin; Lis untuk alas kaki; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Meukeutop (Tutup
Kepala); Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan
[pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo
Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan,
celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian
renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-
shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang,
tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam dua potong dengan kaki
panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dinas seragam;
Pakaian ibu menyusui; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk
olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif;
Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, tutup kepala,
yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau
tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian,
yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja,
sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala;
Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam,
pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga,
dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan,
pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan,
kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu
basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa
lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata
sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Penahan kaos kaki; Penghangat
kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala,
yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki;
Perlengkapan logam untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-
potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Sarung tangan tenun (pakaian); Selubung kaki; Sepatu bot yang tingginya antara
lutut dan mata kaki; Setelan pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Sweater [dimasukkan melalui
kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Syal untuk menutup kepala; Tali pengikat dari
kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos
Bagian Kepala (Pakaian)); Tengkulok (Penutup Kepala); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol
berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi sebagai tutup kepala; Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala
wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; Uis
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Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk
olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki
ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal,
sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot;
alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; atasan
[pakaian]; atasan [pakaian] rugby; babushkas [selendang kepala]; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas
sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan
sepatu; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju rajut (pakaian); band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian];
bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita;
blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian
dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berupa kaos kaki (stoking); celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana kaki; celana lebar kaki; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana untuk dipakai; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita);
earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya
pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana
ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari
pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; helm liner [hiasan kepala];
ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket menjadi pakaian;
jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat
pinggang dan kaus kaki; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea];
jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kantong untuk pakaian; kaos kaki; kaos
kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu
(sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus
kaki American football; karet [alas kaki]; kaus [pakaian]; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat;
kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki
panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki
sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki
wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kelengkapan
logam untuk alas kaki; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja untuk dipakai dengan jas; kepala membungkus [pakaian]; kepala
sweatbands; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian
dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kotak kaki; kurta (pakaian); lapisan
pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [penghangat kaki]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas
pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; masker wajah musim dingin [pakaian]; membungkus bahu
[pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk
berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian
bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian
bermain one-piece; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam
anti keringat; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam
pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita;
pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari
kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian
golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kertas; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian
kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk
anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk
pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian olahraga; pakaian
olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara
sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian renang; pakaian renang one-
piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian ruam; pakaian santai;
pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian sutra; pakaian
tahan air; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian
tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans,
baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama,
celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita
penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang,
tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt;
pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung,
memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain,
kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos;
kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat,
tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); penghangat kaki  (pakaian); penghangat
lengan [pakaian]; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm];
penutup kepala, termasuk topi (caps), topi
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(hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot
dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; pompa [alas kaki];
rajutan [pakaian]; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian];
sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal jepit [alas kaki]; sandal pakai; sandal pelindung kaki; sapu
tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian];
selimut dpt dipakai; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot semata kaki;
sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu dan alas kaki; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu kayu
[alas kaki]; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu
untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos,
Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli kaki; sepatu voli kaki; sepatu yang
dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip  pakaian dalam;
sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol untuk alas kaki; sriwal (pakaian); suspender kaus kaki; tabi [Kaus kaki gaya
Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies
[pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; tips untuk alas kaki; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi jari kaki [bagian dari
alas kaki]; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tutup kepala
anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup
kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; visor
(penutup kepala); visor (tutup kepala); waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/08/2021 09:12:14
540   EtiketJID2021052477

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Chairil Anwar RT.01/06 No.38 Kreo, Larangan, Kota Tangerang, Banten, 15156
Haris Nur Hamid

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kilat Print
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Cetak Kilat
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Percetakan bahan periklanan; Percetakan brosur periklanan untuk pihak lain; Percetakan sesuai pesanan nama dan logo

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/08/2021 10:30:45
2021 016110 10/02/2021 JP

540   EtiketDID2021052789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2500 Shingai, Iwata shi, Shizuoka ken, Japan
Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
SKC Law, Suite 6, 29th floor, Axa Tower - Kuningan City,
Jalan Prof Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R2
Merek Kata

566 Arti Bahasa : R2 = suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kendaraan roda tiga; Penutup kaki motor skuter; Pijakan Kaki (footstep); ban; banci bar untuk sepeda motor; fairings untuk

kendaraan roda dua; fender untuk kendaraan darat; garpu depan untuk kendaraan roda dua; grip stang untuk sepeda motor;
kaca depan; kaca spion; kaki pasak untuk sepeda motor; kursi kendaraan; moped; motor skuter; penjaga rantai drive untuk
kendaraan bermotor roda dua; penutup samping untuk kendaraan roda dua; peredam kejut untuk sepeda motor; rak bagasi
untuk sepeda motor; rem; roda; selimut dipasang untuk sepeda motor; sepeda motor; spatbor; suspensi; tangki bahan bakar
untuk kendaraan; tuas rem untuk sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/08/2021 14:35:14
2021-016115 10/02/2021 JP

540   EtiketDID2021052887

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2500 Shingai, Iwata-shi,
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
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Shizuoka-ken,
Japan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R7
Merek Kata

566 Arti Bahasa : R7 : merupakan suatu penamaan,
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kendaraan roda tiga; Penutup kaki motor skuter; Pijakan Kaki (footstep); ban; banci bar untuk sepeda motor; fairings untuk

kendaraan roda dua; fender untuk kendaraan darat; garpu depan untuk kendaraan roda dua; grip stang untuk sepeda motor;
kaca depan; kaca spion; kaki pasak untuk sepeda motor; kursi kendaraan; moped; motor skuter; penjaga rantai drive untuk
kendaraan bermotor roda dua; penutup samping untuk kendaraan roda dua; peredam kejut untuk sepeda motor; rak bagasi
untuk sepeda motor; rem; roda; selimut dipasang untuk sepeda motor; sepeda motor; spatbor; suspensi; tangki bahan bakar
untuk kendaraan; tuas rem untuk sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/08/2021 22:43:50
540   EtiketDID2021053055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Holis Indah block G4 no. 1, Kota Bandung, Jawa Barat, 40215
Angelica Wiliana, Tri Riyanti Teresa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALGAETARIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, putih, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Spirulina (ganggang) olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/08/2021 15:54:21
540   EtiketDID2021053325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Terusan Sulfat no 49 C Pandanwangi, Kec. Blimbing , Kota Malang , Jawa Timur,
Kota Malang, Jawa Timur, 65124

LATHIFAH AMATURROHMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Neü Manta
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : karena merupakan produk gendongan bayi, artinya aman dan nyaman
591 Uraian Warna : Orange Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk menggendong bayi;

kantong gendongan bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/08/2021 10:26:35
540   EtiketDID2021053467

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. WR Supratman No.302, Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Tim., Kota
Denpasar, Bali 80237, Kota Denpasar, Bali, 80361

I Kadek Alamsta Suarjuniarta
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bala Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Biru, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 1, 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan hewan non-nutrisi, non-obat untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan

hewan; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan;
Pengikat mikotoksin untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Aditif makanan hewan,
yaitu, pengikat mikotoksin untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Aditif non-obat
yang digunakan untuk pakan ternak untuk digunakan sebagai suplemen makanan; Bahan pembantu untuk membuat pellet
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan; Protein untuk digunakan dalam pembuatan pakan ternak dan pakan
untuk budidaya air; Pupuk Kompos; kompos [pupuk]; protein berasal dari hewan [bahan mentah] tidak untuk dkonsumsi
manusia; protein larva serangga [bahan baku]; protein larva serangga untuk industri makanan; protein serangga [bahan baku];
protein serangga larva untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein serangga larva untuk digunakan dalam
pembuatan; protein serangga untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein serangga untuk industri makanan;
protein untuk digunakan dalam industri kosmetik; pupuk; pupuk organik; sediaan bakteri untuk dekomposisi limbah hewan;
tepung untuk keperluan industri===
===daur ulang limbah; daur ulang plastik; daur ulang plastik polyethylene [HDPE] kepadatan tinggi; daur ulang plastik
polystyrene [EPS] yang diperluas; daur ulang sampah; daur ulang sampah dan sampah; informasi, saran dan layanan
konsultasi terkait dengan daur ulang limbah dan sampah; konsultasi yang berkaitan dengan daur ulang limbah dan sampah;
konsultasi yang berkaitan dengan perusakan sampah dan sampah; memberikan informasi terkait daur ulang limbah;
pemilahan limbah dan sampah domestik; pemilahan limbah industri dan sampah; pemilahan sampah dan bahan daur ulang
[transformasi]; pengolahan air limbah; pengolahan dan daur ulang limbah dan sampah; pengolahan limbah hewan;
pengumpulan dan pemilahan limbah dan sampah; penyediaan informasi tentang daur ulang botol plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/08/2021 13:53:41
540   EtiketDID2021053560

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Bumi Indah Blok RYF 4 RT 006 RW 019 Kutajaya Pasar Kemis, Tangerang,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

Billy Kuswandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Daisy Furniture
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Oranye, Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ranjang (Tempat Tidur); ranjang; ranjang logam; tempat tidur susun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 12:57:05
540   EtiketDID2021053935

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gang AHO II No. 159 RT.02 RW.06 Perumnas 1 Waena, Kota Jayapura, Papua,
99351

Kurniawati Randang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rampa Rampa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal Ikan Teri; Sambal dari buah-buahan bawang merah; bumbu olahan [bumbu]; sambal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 14:47:31
540   EtiketDID2021053981

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prayunan, RT030/RW010 Kedungupit Sragen, Kab. Sragen,Kec. Sragen. Jawa
Tengah, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57211

Retno Wulandari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: "Himalaya" racikan mbako energi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Kuning, Hijau,Biru, Emas dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; herbal untuk merokok; kreteks; merokok tembakau; produk-produk

tembakau; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau; tembakau linting tangan; tembakau rokok;
tembakau untuk digulung sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 15:45:48
540   EtiketJID2021054011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perak No 2 Malang, Kota Malang, Jawa Timur
Rini Handayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rihand Creative
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===pembinaan psikologis, konseling dan terapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:28:19
540   EtiketDID2021054453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: sokokulon rt 003 rw 001 kel.sokokulon kec. margorejo kab. pati jawa tengah,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59163

Abdul satrio nugroho

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASN Madu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Antioksidan adalah molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain.
Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah.

591 Uraian Warna : Hitam, kunung, putih, oren, hijau, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===air madu; madu; madu campuran; madu, madu sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:00:55
540   EtiketJID2021054519

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Studio Alam TVRI Villa Alam Hijau 2 Kav 3 RT 001 RW 001, Sukmajaya, Kota
Depok, Kota Depok, Jawa Barat, 16412

Ahmad Rizky Kurniawan
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sinergi Consulting
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : logo lingkaran warna hijau dan biru Navy
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan; Konsultansi pelatihan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan

pelatihan bisnis; Layanan pelatihan karyawan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Pelatihan;
Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk
meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan internal untuk penelitian dan pengembangan;
Penyediaan pelatihan secara online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan
menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan,  manajemen dan pengembangan perusahaan; konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan dan pelatihan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan
pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang
disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan
bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan dan para
pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur seminar pelatihan; menyediakan seminar pelatihan online; pelatihan
bisnis; pelatihan di bidang manajemen bisnis; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen
bisnis; pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di
bidang manajemen bisnis; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyediaan program pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 13:34:12
540   EtiketDID2021054601

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAUMAN, Kel. Kauman, Kec. Sidayu
, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61153

Ihya Ulumuddin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Boring
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,Kuning,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk Ikan; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; kerupuk getas ikan; kerupuk stik ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 21:45:11
540   EtiketDID2021054816

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sidomulyo, Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten
Rokan Hilir, RIAU, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, 28992

TUMINO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pusaran air yang sejurujar dengan huruf n-e-s-h adalah merupakan huruf "O" sehingga dibaca "Onesh"
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, merah dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/08/2021 19:08:23
540   EtiketJID2021055238

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Harjamukti E5 No. 12, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota
Cirebon, Jawa Barat, 45143

Ibnu Amrullah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEKORASI MINIMALIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan

berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan ritel toko serba ada online;
Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik;
jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa penjualan
perabot rumah tangga; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan grosir untuk dekorasi meriah; layanan grosir yang
berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan ritel atau layanan grosiran untuk furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko furnitur;
layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah;
layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir
online yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel menampilkan furnitur;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; toko mebel,
furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin,
plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan
peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis,
meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan,
kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko penjualan alat-
alat rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/08/2021 13:32:04
540   EtiketJID2021055364

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Pena Lt. 1 No. 112 - 117. Jl. Raya Kebayoran Lama No. 12, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210

PT. Tujuh Media Angkasa, Encik Arya Futra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 7 Skynet
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Logo 7SKYNET: Night Blue

Bayangan: DodgerBlue
INTERNET JAMAN NOW: Night Blue
Lingkaran: DarkOrange, Busur: LimeGreen dan DodgerBlue

511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penyedia akses internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/08/2021 18:25:13
540   EtiketDID2021055535

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hamid Rusdi III/240, Kota Malang, Jawa Timur, 65123
YUSNANI DWIANA, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YSEOY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu tua, merah muda dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian

wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; baju; baju batik; baju setelan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/08/2021 19:48:39
540   EtiketDID2021055547

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bandara Juanda I Blok AA/12, Kota Malang, Jawa Timur, 65138
Ir. MAMIK SRI UTAMI, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bmiek
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ikan teri, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2021 13:52:28
540   EtiketJID2021056061

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Masiran, RT 03/ RW 02, Kaligading, Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51381
Brian Yudo Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SINI SEPATU MU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Solusi untuk Sepatu Kotor
591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2021 18:46:48
540   EtiketDID2021056210

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Horison 1 kav.pln Taman Narogong Indah Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu Kota
Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17115

Muhammad Farid Uqbah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Pulas Sprei dan Bedcover
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 24, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut)===

===pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek,
pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2021 20:49:02
540   EtiketJID2021056585

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Cendrawasih II Blok A 26 No 10, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15222
Karlina Yulianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LSE Course
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Kursus Bahasa Inggris untuk Pemimpin Islam
591 Uraian Warna : Merah, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2021 11:16:49
540   EtiketJID2021058305

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jempiring No 15 Lingkungan Galiran, Kabupaten Klungkung, Bali, 80711
Muhammad Romli

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Captain N Burger
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Captain N Burger = Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Merah, Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Kedai burger===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2021 14:01:54
540   EtiketDID2021058410

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gayungsari Barat III/55, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60235
Irmina Maria Silas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sutil Kendil
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat (HEX #63351e, PANTONE 1545 C)
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa

penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan yang menyediakan makanan
dan minuman dengan truk berjalan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe
dan bar-bar; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan
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dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; cafe yang menyediakan makanan dan
minuman berbahan dasar kelor; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering
makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan dan
minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan minuman; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; katering
makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi;
katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang
menyediakan makanan dan minuman; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman;
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang menawarkan
makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman;
menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan
minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan makanan dan
minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi tentang
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman;
persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; restoran
yang menyediakan makanan dan minuman kelor; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan
kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
===Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Cacapan Asam (Sambal); Kuncup bunga pohon caprier
untuk pembuat saus; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang;
Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal
goreng Teri; Nasi Tuna Saus Asam Manis  ; Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal
Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng
Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal
Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe
kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal dari buah-buahan bawang
merah; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur; Sambal Gledek; Sambal Merah Padang
(Sambal); Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai
pedas (sriracha); Saus dalam kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang;
Saus kental untuk penambah rasa; Saus sayuran asam; Saus tom-yum; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan;
Sediaan untuk membuat saus kaldu; bawang putih cincang [sambal]; bubuk saus; bumbu makanan terutama terdiri dari saus
tomat dan salsa; béchamel [saus putih]; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran untuk sediaan saus; chutney
(saus) apel; chutney mangga [sambal]; coulis buah [saus]; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; dressings for
salad (saus); pasta bawang putih [sambal]; pasta sayur [saus]; pesto [saus]; prem chutney (saus); sambal; sambal kacang;
sambal pedas; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus
barbekyu; saus barbekyu maple; saus berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus brengsek; saus bumbu; saus cabai;
saus cabai pedas; saus chimichurri; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus
gurih digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari
organik; saus lada; saus madu mustard; saus maple (salad); saus marinara; saus mustard madu; saus pasta; saus pedas
berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus steak; saus tartar; saus
teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus
wasabi; saus yang mengandung kacang; spaghetti kalengan dalam saus tomat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2021 14:39:32
540   EtiketDID2021058438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KATAMSO, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
A. ALAUDDIN ACHMAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: KAPAL LAMBO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam meja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2021 17:08:05
540   EtiketJID2021059004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Emong No.28/16D RT 001/RW 002 Kel. BURANGRANG Kec. LENGKONG
Kota Bandung 40262, Kota Bandung, Jawa Barat, 40262

YOHAN ANDRIANUS FRANOTTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAIL VISUAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan desain iklan; desain animasi; desain arsitektur; desain grafis; desain interior; desain kemasan; desain merek;

desain pakaian; desain produk; desain set film; desain visual; desain web; jasa desain; jasa desain grafis; jasa desain
multimedia; konsultasi desain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/09/2021 15:11:59
540   EtiketDID2021059335

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Jaman RT. 002 / 002 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

H. Marhatam

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Warung Sate Haji Romli
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Biru, Orange, Putih, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Warung penyediaan makanan sate===

===Sate Ayam; Sate Kambing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/09/2021 11:48:24
540   EtiketJID2021059927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AIA Central 28th Floor. Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A RT005/RW004 UP : Investree
Radhika Jaya, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930

Christian Hendra Limawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ayforsi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru & Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan perorangan; layanan penilaian kredit keuangan; memberikan informasi

keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit perusahaan dan individu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/09/2021 15:20:01
540   EtiketDID2021060045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Bedas utara no233A, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50173
fit tri sofiyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Best Syrup EYANG UTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam orange merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk

membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Ramuan herbal tradisional; ekstrak
herbal obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/09/2021 15:59:05
540   EtiketDID2021060078

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN VETERAN NO 7, Kota Bandung, Jawa Barat, 40112
EDDY JUWONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: haloka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna dasar putih warna huruf hitam terus sisi sebelah kanan lingkaran warna abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman dengan bahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/09/2021 19:15:52
540   EtiketDID2021065049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PAHLAWAN NO 2 RT 004 RW 009 REMPOA, CIPUTAT TIMUR 15412, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15412

SUKMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'molens
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/10/2021 04:00:42
540   EtiketDID2021066136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Krajan RT/RW 03/08 Tutul, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68161
Eko Hadi Purnomo
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aren Handicraft
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pada lukiran pohon berwarna coklat dan hijau, kemudian dilanjutkan kata //REN// berwarna orange. Pada kata

//HANDICRAFT// huruf //H// berwarna hitan dan sisanya //ANDICRAFT// berwarna hijau. Selanjutnya terdapat alamat website
yang berwarna hitam

511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===kayu untuk membuat peralatan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/10/2021 09:09:01
540   EtiketDID2021066144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl mangga 25 sekardangan sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61213
Dimas Mulia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pabrik kopi - eat toast drink
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman kopi dengan campuran susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/10/2021 22:14:18
540   EtiketDID2021066214

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Irian Jaya 7 No. 307 Perumnas 3 004/018 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17111

Santo Petrus M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alexa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, kuning dan orange
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Masker kecantikan untuk tangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan
kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum kecantikan
(kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; gel dan
minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan;
krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan
kecantikan; lotion kecantikan; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum
kecantikan; susu kecantikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/10/2021 15:46:45
540   EtiketD212021066237

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebun Indah rt.39 rw.01, Kota Bengkulu, Bengkulu
Evan Jayanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEYZHA MART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PINK, PUTIH, COKLAT DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue untuk makanan ringan; minuman berbahan dasar coklat; minuman cokelat; minuman herbal alang-alang; sediaan

minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/10/2021 20:22:25
540   EtiketDID2021066569

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl ternate rt.04, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, 77372
m rusli

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AromaKu
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hiaju melambangkan warna daun muda hingga tua
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===esens kayu putih [minyak esensial]; esensi mint [minyak esensial]; minyak atsiri citron; wewangian, minyak atsiri, kosmetik

tanpa obat, lotion rambut tanpa obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/10/2021 10:26:21
540   EtiketDID2021066612

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYARIATUR INDAH BLOK B NO
198CB MEDAN, Kota Medan, Sumatera Utara, 20124

PT INTERGRASTA ARTHA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLOBALCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, KUNING KUNYIT DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat medis bipolar forcep berfungsi untuk cutting / memotong

jaringan ketika operasi; Alat medis pensil ESU berfungsi untuk cutting / memotong jaringan ketika operasi; Alat medis sensor
SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah; Alat medis tip cleaner berfungsi untuk penghapus ketika
penggambaran operasi; Alat pengukur tekanan darah; Alat suntik untuk keperluan medis; Alat tes kehamilan; Botol (tempat)
kencing orang sakit (wadah); Celemek medis untuk kedokteran gigi; Dot botol susu; Indikator suhu untuk keperluan medis;
Instrumen medis yang disterilkan; Instrumen pengukur suhu optik untuk keperluan inspeksi medis; Jarum suntik medis;
KAPAS STERIL UNTUK MEDIS; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kain gendongan [perban pendukung]; Kantong untuk buang
air kecil / kantong urine; Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kursi toilet untuk keperluan medis; Label pengukur suhu
untuk keperluan medis; Lanset, pisau bedah kecil; Masker medis; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras Decubitus
Untuk keperluan Medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Perabot khusus dibuat untuk keperluan medis;
Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman; Rapid test; Sabuk hernia; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan
medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung
untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Selang infus; Tas perkakas untuk penggunaan para dokter

Halaman 122 dari 1263



bedah dan dokter; Thermometer; Tongkat penopang untuk keperluan medis; Wadah khusus dibuat untuk limbah medis;
Wadah yang dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis; alat bantu Dengar; alat bantu jalan untuk penyandang cacat;
bantu berjalan untuk tujuan medis; benang untuk tujuan medis; botol susu; catgut bedah; gaun pemeriksaan pasien pakai;
gelang untuk tujuan medis; infus set; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik untuk tujuan medis; kantong kolostomi; kasur
untuk tujuan medis; kolektor feses; korset untuk tujuan medis; kursi perawatan pasien medis; monitor suhu untuk tujuan
medis; nebulizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; pakaian pelindung untuk keperluan medis; perban,
elastis; sabuk untuk tujuan medis; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; stoking [kaus kaki medis];
stoking elastis untuk tujuan medis; termometer untuk tujuan medis; tiang infus untuk keperluan medis; topi bedah; transfusi
set; underpads; underpads pakai; urinal [untuk tujuan medis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/10/2021 13:12:11
540   EtiketJID2021067171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pamulang Permai 1 blok A 39 no 4, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417
Elizabeth

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ezy Wash
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/10/2021 16:31:35
09/04/2021 US

540   EtiketJID2021067735

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 705, 32nd Avenue S, Brookings, South Dakota, 57006
Prairie AquaTech LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRAIRIE AQUATECH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : PRAIRIE AQUATECH merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengembangan dan pembuatan produk berbasis tanaman, yang disempurnakan secara mikroba menggunakan proses

fermentasi presisi untuk pakan dan bahan makanan untuk nutrisi dan kesehatan hewan dan manusia, termasuk pakan
budidaya, pakan ternak, pakan ternak domestik, dan aditif bahan makanan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/10/2021 12:14:37
540   EtiketDID2021068448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GALUH MAS CLUSTER GARDENIA PARK BLOK A3, Kabupaten Karawang, Jawa
Barat, 41361

FRIZA ACHDA ANDHIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALFIQRI CILKIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Orange, Putih, Hijau, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cilok===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/10/2021 19:56:49
540   EtiketDID2021068740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Saleh IV Gg 2 Perum Borobudur No. 4, Kota Palangkaraya, Kalimantan
Tengah

EKA SYAHMINDA YANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sha Sha Cheese Tea
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Teh keju Sha Sha
591 Uraian Warna : Hijau, Merah. Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman berbahan dasar teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/10/2021 20:55:22
540   EtiketDID2021068754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mentaya Sebrang 2 RT/RW. 01/01, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan
Tengah

Sardi Fakhri Rakhman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ULUH DIPAH PROJECT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ramuan herbal tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/10/2021 21:08:22
540   EtiketDID2021068756

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangkuraya RT/RW. 002/001, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Susiana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAWI DAYAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Wanita Dayak
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ramuan herbal tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/10/2021 22:01:00
540   EtiketDID2021068781

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Panenga raya RT/RW. 001/003, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Sofyan Noor

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Kausar Craft
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===ukiran kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/10/2021 09:31:05
540   EtiketDID2021068837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Utama no 15 Kelurahan Pasirlayung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40192
Dewi Cempaka Arum

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Carramalia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Carra = murni, tulus, ceria; Malia=Perempuan; Perempuan yang ceria dan tulus
591 Uraian Warna : R: 114; G: 42; B: 20/ Pantone; 1685C / C: 33 M:86 Y:99 K:43
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mukena; dalaman jilbab; jilbab; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/10/2021 12:46:33
540   EtiketJID2021069405

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG. RAMBUTAN TIMUR II/1 RT 001 RW 004, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11470

FRANSISCA SRI RAHAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAUTILOGY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Gelap & Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan

perawatan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/10/2021 17:33:04
1440653 15/04/2021 BX

540   EtiketDID2021070033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Netherlands
Unilever IP Holdings B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EKATERRA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 35, 5, 41, 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air berkarbonasi; Air mineral dan aerasi; Air rasa; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; jus sayuran

[minuman]; minuman berenergi; minuman buah dan jus buah; minuman olahraga; minuman ringan; minuman ringan tanpa-
karbonasi; minuman tanpa-alkohol; sirup untuk membuat minuman===
===Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Mempersiapkan laporan
keuangan; Pembukuan, menyusun laporan rekening; Penyebaran bahan untuk iklan; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa
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periklanan; jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman;
layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan menjawab telepon; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan dan
minuman; manajemen bisnis; riset pasar===
===Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; ekstrak herbal
obat; sediaan herbal untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk manusia; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen
makanan mineral untuk manusia; teh herbal untuk tujuan pengobatan; vitamin===
===Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka
karya; informasi hiburan; kegiatan olahraga dan budaya; layanan hiburan; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat
diunduh; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya
atau pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal===
===Restoran; jasa katering; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman===
===Bumbu yang diawetkan; Infus tanpa obat; Makanan penutup; Teh dan teh herbal; biji cokelat; biskuit-biskuit; cokelat; es
krim; es teh; gula beku; gula-gula; kopi; kopi buatan; kue pastry; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan
sirup buah atau perasa lainnya; teh; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/10/2021 20:19:09
540   EtiketDID2021070088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dahlia Raya No. 44 RT. 02 RW. 23 Desa Wonorejo Gondangrejo Karanganyar
Jawa Tengah 57188, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57188

PT. Syailendra Bumi Investama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DDistillers
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-

sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic
ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-
obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Bantal aromaterapi untuk keperluan medis; Bubuk obat-
obatan hemodialisis; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan
manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV,
dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit
pernapasan atau infeksi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan
disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar),
keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit;
Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk
digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya,
untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sirup yang mengandung
obat-obatan dengan rasa madu; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-
Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon,
minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan
medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu
kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya
yang mengandung madu; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk
berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan
aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus
obat-obatan bubuk; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan;
disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; ganja medis dalam bentuk bercak
dermal yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk
semprotan oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi
pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; homeopati [obat-
obatan alternatif]; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul untuk obat-obatan;
kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kit yang terutama
terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang
digunakan untuk pencegahan kuman; kosmetik yang mengandung obat; krim obat untuk perawatan kulit; minyak angin
aromaterapi; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan
berbahan baku kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-
obatan mentah; obat-obatan okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan
pelangsing tubuh; obat-obatan serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa
resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk
keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata;
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obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati
gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit
pernapasan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan
untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-
obatan untuk pengobatan kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit
tulang; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-
obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak;
sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk
perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan
obat untuk perawatan kulit; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit
untuk keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi,
melunakkan, merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan
sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk
menghilangkan stres; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; sulfonamid dalam sifat obat-
obatan; sulfonamides [obat-obatan]; tisu disinfektan sekali pakai; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk
digunakan sebagai disinfektan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik restorative
(obat-obatan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2021 11:24:35
540   EtiketDID2021070408

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Danau Sunter Selatan Blok M, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14350

GUSTIEAUFAR DHAFFI SUROSO, Aman Prianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NO LIMIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tanpa Batas
591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; aditif deterjen untuk bahan bakar; aditif deterjen untuk bensin; aditif

deterjen untuk oli motor; aditif kimia; aditif kimia untuk bahan bakar; aditif kimia untuk bahan bakar diesel; aditif kimia untuk
bahan bakar mesin pembakaran internal; aditif kimia untuk bahan bakar motor; aditif kimia untuk bensin; aditif kimia untuk
cairan transmisi; aditif kimia untuk digunakan dalam manufaktur; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi
untuk digunakan dalam bahan bakar; aditif kimia untuk minyak mesin; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif kimia untuk oli
motor; aditif kimia untuk pelumas; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk pengolahan
bahan bakar; aditif kimia untuk sistem pendingin engine; aditif pelumas; aditif plastik; aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar
motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2021 12:24:43
540   EtiketDID2021070862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Depoksari Raya No 10, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50196
M Bastomi Fahri, Mujiono Satria Wibawa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Misterkoala
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Pink, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dacron; bantal guling; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher;

bantal penyangga kepala; kasur; kasur busa; kasur latex; kasur tiup; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; tikar tidur siang
[bantal atau kasur]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2021 14:13:14
540   EtiketDID2021070940

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Canden RT.12/RW.03 Kutowinangun Lor, Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah,
Hani Angga Wihanditya
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50742
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kucang Sultan
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2021 18:22:32
540   EtiketDID2021071104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Siswa Raya RT 003 RW 002 No. 2 Desa Belendung Kec. Benda Tangerang
Banten 15123 Indonesia, Kota Tangerang, Banten, 15123

Ahmad Suhandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: juragan popok
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain oto untuk anak-anak; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2021 22:12:27
540   EtiketDID2021071142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Alfa Indah A7 no 11, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640
Anna Carolina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CTj card
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat muda, coklat tua, cream
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu hadiah; Kartu terima kasih; Kartu yang dilaminasi (barang cetakan); kartu Natal; kartu hadiah; kartu pernikahan;

kartu tercetak; kartu ucapan; kartu ucapan selamat; kartu ulang tahun; kartu undangan; kartu-kartu terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2021 16:11:59
540   EtiketDID2021071217

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: kp sampora rt 03 rw 17 desa sukamenak kecamatan margahayu kabupaten bandung
kode pos 40227, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40227

bayu sofyan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PSYCHO666
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : psycho
591 Uraian Warna : hitam dan putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Ikat kepala (pakaian); Kaus pakaian; Pakaian; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian

[pakaian]; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,
sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus
oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat
pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian luar; Pakaian
wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap
keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt,
rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-
rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja,
hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Tali pinggang
(pakaian); atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; baju kaos [pakaian]; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor];
gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; jaket [pakaian]; jaket menjadi pakaian;
kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim;
pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian jadi; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kulit; pakaian luar; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian
pribadi; pakaian santai; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sabuk
untuk pakaian; sarung tangan untuk pakaian; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki,
seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana
olahraga, celana olahraga; shift [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2021 16:45:52
540   EtiketDID2021071218

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citamiang kidul rt 05 rw 07, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40239
Sukirman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAZYDUCK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Biru Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian

[pakaian]; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja
lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala,
topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian luar; Pakaian wanita; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat,
jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana,
celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; atasan [pakaian]; baju kaos [pakaian]; ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala
[pakaian]; kombinasi [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian denim; pakaian formal; pakaian
formal untuk pria; pakaian jadi; pakaian luar; pakaian luar untuk pria; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian santai; pakaian
santai untuk pria; pakaian termal; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan
jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki
pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; sabuk pinggang [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2021 14:00:07
540   EtiketDID2021071433

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kamal Muara Raya, Pusat Bisnis Pluit Blok F2 No.35, Kamal Muara - Penjaringan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. BEBEHOME ECOMMERCE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Kuning, Hitam dan Putih.
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511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Botol aluminium;

Botol kecil / botol cuka; Botol kemasan industri dari plastik; Botol olahraga; Botol olahraga dijual kosong; Botol penyemprot;
Cangkir kopi dan cawan; Dudukan wadah botol kecil dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak dan cuka;
Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat minyak dan
cuka; Gelas; Gelas anggur; Gelas patung; Gelas toples berdekorasi; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Gilingan
untuk keperluan rumah tangga dioperasikan secara manual; Gotoku [trivets untuk pemanas arang Jepang untuk keperluan
rumah tangga]; Juicer, non-listrik; Kain untuk membersihkan lantai; Kemasan wadah gelas untuk makanan; Kemasan wadah
gelas untuk minuman; Keranjang yang terbuat dari anyaman, logam, kain untuk keperluan rumah tangga; Kyusu [teko gaya
Jepang], bukan dari logam mulia; Lap pembersih; Lap smartphone kering sebagai aksesori smartphone; Mandarin [saringan];
Mangkok; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan
plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak,
semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Panci panekuk Denmark; Parutan (alat rumah tangga); Pegangan
lengan isolasi untuk kaleng minuman dan botol; Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pencabut tutup botol; Penopang Pisau di
meja; Penopang pisau; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan dari keramik, selain pisau, garpu dan
sendok; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak;
Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka botol, pengocok koktail,
dekanter, wadah botol wine, alat pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; Piring; Piring dari bahan organik
(daun jati); Piring makan; Rak Piring; Ringkok (Mangkok); Sarung tangan nitrile untuk keperluan rumah tangga; Sendok kaleng
sampah; Sendok kue tart; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Sendok saji; Sendok saji dari plastik; Sendok-sendok
masak; Siboria dari logam mulia; Siboria, bukan dari logam mulia; Spons gosok; Spons gosok untuk mencuci piring; Spons
untuk keperluan rumah tangga; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan atau
minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tas dengan lapisan aluminium foil; Tatakan Kue; Tatakan gelas, bukan dari
kertas; Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen; Tempat Spon; Tumbler [gelas minum]; Tumbler untuk
digunakan sebagai gelas minum; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; Wadah botol
kecil; Wadah botol kecil dari logam mulia; Wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; Wadah botol kecil, bukan dari logam
mulia; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian; Wadah makanan untuk hewan
peliharaan rumah tangga; Wadah terbuat dari tempurung kelapa untuk keperluan rumah tangga; Wadah untuk keperluan
rumah tangga, dapur dan memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan perawatan
kulit dan perawatan rambut untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wajan ceper (peralatan masak); aerator anggur;
akuarium dalam ruangan; alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas piring dari karet; alas piring dari kayu; alas piring
dari kulit; alas piring dari logam; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alat
alat kebersihan rumah tangga; alat pemadam lilin, bukan dari logam mulia; alat pengepel; alat penggiling, non-listrik; alat
penghilang bau untuk penggunaan pribadi; alat penguap yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga;
alat untuk sandaran sumpit; alu kayu; alu kayu dan mortir; alu kayu untuk penggunaan dapur; ampul gelas untuk pengobatan,
kosongkan; aplikator lantai yang bisa dipasang pada gagang pel; aplikator lilin lantai dapat dipasang pada gagang pel;
atomizers untuk keperluan rumah tangga; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; ayakan
untuk keperluan rumah tangga; bagian atas kue dari kaca; bahan polishing untuk membuat mengkilap, kecuali preparasi,
kertas dan batu; bak mandi tiup untuk bayi; bakeware karton sekali pakai; baki keperluan rumah tangga; baki kertas, untuk
keperluan rumah tangga; baki kompos untuk keperluan rumah tangga; baki sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga;
baki untuk keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk keperluan rumah
tangga, bukan dari logam mulia; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari
logam mulia; bank koin; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga; barang-barang keperluan kamar mandi;
barang-barang mandi shower; baskom cuci (mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi); baskom cuci [mangkok, bukan
bagian dari instalasi sanitasi]; basting sendok [peralatan memasak]; bejana keramik; benang gigi; benang untuk keperluan
gigi; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari china; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari porselen; benda-
benda dekoratif [ornamen] terbuat dari tembikar; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari terra-cotta; berdiri teko kopi;
bisa tab penarik; blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender makanan, non-listrik; blender, non-
listrik, untuk keperluan rumah tangga; blok pisau; boiler ganda; bola cucian [peralatan rumah tangga]; bola kaca hias; bola
lampu baster; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air plastik yang dapat digunakan kembali;
botol air plastik yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air plastik, kosong; botol air stainless steel yang dapat digunakan
kembali; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air terjual kosong; botol air untuk sepeda; botol
air, kosong, untuk sepeda; botol anggur; botol anggur membuai; botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut anyaman
sebagai pelindung; botol insulasi; botol isolasi; botol isotermik; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol kaca dekoratif; botol kaca
untuk obat, kosong; botol minum; botol minum untuk olahraga; botol minuman; botol olahraga, kosong; botol parfum; botol
parfum, kosong; botol pasir dekoratif; botol pendingin; botol plastik untuk kemasan; botol semprot; botol semprot, kosongkan;
botol siphon untuk air berkarbonasi; botol terisolasi termal; botol tuangkan; botol untuk mengaplikasikan warna rambut; botol
untuk minuman; botol vakum; botol, dijual kosong; botol, khususnya botol plastik; botol, kosong, untuk obat-obatan; botol-botol
plastik; bulu kuda untuk pembuatan kuas; cachepots; cake toppers terra cotta; candelabra [kandil]; candelabra [kandil] dari
logam mulia; candelabra [kandil], bukan dari logam mulia; cangkir dinding ganda; cangkir dinding ganda dengan tutup; cangkir
kompos; cangkir kopi; cangkir kue muffin; cangkir logam mulia; casserole [piring]; cawan; celengan babi; celengan logam;
celengan logam mulia; celengan, bukan dari logam; celengan, bukan dari logam mulia; ceret, non-listrik; cetakan [peralatan
dapur]; cetakan coklat; cetakan cupcake; cetakan es batu; cetakan es batu untuk lemari es; cetakan kue; cetakan manisan;
cetakan masakan; cetakan plastik untuk keperluan rumah tangga dalam pembuatan sabun; chawan [mangkuk nasi Jepang];
chawan [mangkuk nasi Jepang] dari logam mulia; chawan [mangkuk nasi Jepang], bukan dari logam mulia; cincin kue; cincin
lilin dari logam mulia; cincin lilin, bukan dari logam mulia; cincin serbet; cincin serbet dari logam mulia; cincin serbet, bukan
dari logam mulia; coaster dari logam biasa; coaster gabus; coaster kulit; coaster plastik bukan pengganti tekstil; cupcake kue
cangkir; currycombs; decanters; dekorasi porselen untuk kue; demijohns; derek pembersih; dipan jari untuk membersihkan
rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; dipan jari untuk perawatan gigi atau mulut; dispenser benang gigi;
dispenser bola kapas; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser pribadi untuk pil atau kapsul untuk
keperluan rumah tangga; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk persiapan pembersihan; dispenser
untuk sabun cair; dispenser untuk sabun cair untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk tisu selulosa, untuk keperluan
rumah tangga; dispenser untuk tisu wajah; dropper untuk keperluan rumah tangga; dudukan besi
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datar; dudukan botol; ember; ember anggur; ember batubara; ember batubara untuk keperluan rumah tangga; ember pel;
ember pel pemeras; ember popok; ember sampanye; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; ember yang terbuat dari kain
tenun; figur model [ornamen] terbuat dari china; figur model [ornamen] terbuat dari kaca; figur model [ornamen] terbuat dari
keramik; figur model [ornamen] terbuat dari porselen; figur model [ornamen] terbuat dari terra-cotta; fondues [peralatan
memasak], non-listrik; gantungan baju pengeringan; gantungan baju pengeringan yang dirancang khusus untuk pakaian
khusus; garpu memasak; garpu memasak hotdog; garpu ukiran; gelas; gelas (wadah); gelas [kapal minum]; gelas [wadah
minuman]; gelas [wadah]; gelas berbasis bubur kertas biodegradable; gelas bir; gelas bir gandum; gelas collins; gelas dan
mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dari bahan organik (daun jati); gelas dari bahan organik (pelepah pinang); gelas
dari logam mulia; gelas dicat; gelas grappa; gelas kaca; gelas kamar mandi; gelas kertas; gelas kertas atau plastik; gelas
koktail; gelas kopi; gelas margarita; gelas martini; gelas minum; gelas minum isi ulang dengan teknologi kontrol suhu
elektronik; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; gelas
minum yang dapat digunakan kembali dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; gelas minum yang
dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas minuman; gelas minuman keras; gelas opal; gelas opaline; gelas
pencampur [pengocok]; gelas pengaman setengah jadi; gelas pilsner; gelas pint; gelas pintal; gelas plastik; gelas plat dipoles
[produk setengah jadi]; gelas sake, bukan dari logam mulia; gelas sampanye; gelas setengah jadi, kecuali kaca yang
digunakan dalam bangunan; gelas sherry; gelas sikat gigi; gelas tangkai; gelas teh; gelas tembakan; gelas tidak dikerjakan,
kecuali gelas yang digunakan dalam bangunan; gelas wiski; gelas, bukan dari logam mulia; guci kopi, non-listrik; guci untuk
memperlakukan hewan peliharaan; guci untuk penggunaan rumah tangga; gujeolpan [piring saji pernis sembilan bagian];
habitat semut dalam ruangan; habitat serangga dalam ruangan; hewan model [ornamen] terbuat dari china; hewan model
[ornamen] terbuat dari keramik; hewan model [ornamen] terbuat dari porselen; hewan model [ornamen] terbuat dari tembikar;
hewan model [ornamen] terbuat dari terra-cotta; hidangan permen; hot pad [trivets]; injector untuk keperluan kuliner; irisan ikan
[peralatan memasak]; jari-jari gigi; jarum suntik bunga; jarum suntik icing; jatuh pengering bola [peralatan rumah tangga];
jubako [Sarang kotak makanan Jepang]; kabaret [nampan]; kabaret [nampan], bukan dari logam mulia; kaca datar laminasi,
bukan untuk bangunan; kaca dekoratif, bukan untuk bangunan; kaca lembaran berwarna, bukan untuk bangunan; kaca
lembaran yang dimodifikasi, bukan untuk bangunan; kaca patri dekoratif; kaca pelat kabel, bukan untuk bangunan; kacamata
halaman; kacamata ramah; kain lap penghapus debu; kain lap piring; kain lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua
untuk keperluan membersihka; kain pel; kain pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kain penutup peralatan
rumah tangga dan dapur; kain setrika; kain spons untuk dibersihkan; kain untuk membersihkan; kain untuk membersihkan
botol bayi; kain untuk membersihkan kacamata; kain untuk membersihkan konektor serat optik; kain untuk membersihkan
lensa kamera; kain untuk membersihkan senjata; kain untuk memoles sepatu; kait tombol; kaleng popcorn, kosong, untuk
keperluan rumah tangga; kancing kait; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kandang untuk mengumpulkan
serangga; kantin [labu]; kapal uap makanan, non-listrik; karpet garu; karya seni dari porselen, gerabah atau gelas; karya seni
dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; karya seni terra-cotta;
karya seni yang terbuat dari china; karya seni yang terbuat dari kaca; karya seni yang terbuat dari keramik; karya seni yang
terbuat dari kristal; karya seni yang terbuat dari porselen; karya seni yang terbuat dari tembikar; kasing sumpit; kerah tetesan
anggur disesuaikan secara khusus untuk digunakan di bagian atas botol anggur untuk menghentikan tetesan; kerah tetesan
untuk botol anggur; keramik untuk keperluan rumah tangga; keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga; keranjang
belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja genggam plastik untuk keperluan rumah tangga;
keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; keranjang bunga; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga;
keranjang kawat untuk memanggang; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; keranjang roti rumah tangga;
keranjang roti untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah
tangga, bukan dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam mulia; keranjang untuk penggunaan
rumah tangga, dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam mulia; keranjang, untuk penggunaan
rumah tangga, dari papier mâché; kerupuk kepiting; kios jari gigi; kios jari untuk perawatan gigi atau mulut; kisi-kisi non-listrik
[peralatan memasak]; kontainer rumah tangga; kotak kaca dekoratif; kotak kotoran kucing; kotak kue plastik untuk keperluan
rumah tangga; kotak permen dari logam mulia; kotak permen, bukan dari logam mulia; kotak resep [wadah rumah tangga];
kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; kotak uang dari logam; kotak uang, bukan dari logam; kotak uang,
bukan dari logam mulia; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas, untuk keperluan rumah tangga; kristal [gelas]; kuali; kuas
untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; kubah keju; kubah kue; kubah makanan; kubah penutup makanan terisolasi;
kudeta [mangkuk]; kue topen dari tembikar; kue toppers dari cina; kue toppers kristal; kyusu [teko gaya Jepang]; kyusu [teko
gaya Jepang] dari logam mulia; labu terisolasi untuk keperluan rumah tangga; lantai vas dari tanah liat; lap bulu; lap debu; lap
pembersih; lap pembersih dari bahan tekstil; lap pembersih untuk peralatan makan; lap pembersih untuk sekali pakai; lap
sintetis chamois; layanan [piring] dari logam mulia; layanan [piring], bukan dari logam mulia; layanan kopi [peralatan makan];
layanan kopi dari logam mulia; lembar kue; lengan isolasi untuk memegang botol; lengan isolasi untuk memegang gelas
minuman; lengan isolasi untuk memegang kaleng minuman; lengan pengupas bawang putih non-listrik; limbah kapas untuk
dibersihkan; liner disesuaikan untuk kotak kotoran hewan peliharaan; mandi gigitiruan; mangkok kertas untuk memanggang;
mangkuk bunga; mangkuk bunga, bukan dari logam mulia; mangkuk jari; mangkuk keramik; mangkuk kompos; mangkuk
sekali pakai; manik-manik penggiling keramik untuk digunakan dalam penggilingan basah; mashers makanan; meja putar
untuk menghidangkan makanan; membersihkan kapas; membersihkan spons; membersihkan swab untuk keperluan rumah
tangga; memeras botol; memeras botol, kosongkan; menggosok spons; menuang dan menuangkan semburan untuk
keperluan rumah tangga; menuangkan cerat untuk keperluan rumah tangga; mesin mie, dioperasikan dengan tangan; mesin
pemotong daging, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; minum coaster, bukan dari kertas atau tekstil; minum coaster,
selain dari kertas atau tekstil; minum gelas dari logam mulia; minum gelas, bukan dari logam mulia; minum palung; minum
palung untuk babi; minum palung untuk hewan; minum palung untuk ternak; minum stein; mixer dapur, non-listrik; mixer
makanan, non-listrik; mixer makanan, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; model [ornamen] terbuat dari china; model
[ornamen] terbuat dari kaca; model [ornamen] terbuat dari keramik; model [ornamen] terbuat dari porselen; model [ornamen]
terbuat dari tembikar; model kendaraan [ornamen] terbuat dari china; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kaca; model
kendaraan [ornamen] terbuat dari keramik; model kendaraan [ornamen] terbuat dari tembikar; model kendaraan [ornamen]
terbuat dari terra-cotta; model mobil [ornamen] terbuat dari china; model mobil [ornamen] terbuat dari kaca; model mobil
[ornamen] terbuat dari keramik; model mobil [ornamen] terbuat dari porselen; model mobil [ornamen] terbuat dari tembikar;
model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari china; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kaca; model pesawat
terbang [ornamen] terbuat dari keramik; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari porselen; model pesawat terbang
[ornamen] terbuat dari tembikar; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari terra-cotta; mortir dan alu kayu; mortir kayu
untuk penggunaan dapur; mortir untuk penggunaan dapur; mosaik kaca dan ubin keramik, bukan untuk bangunan; mosaik
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kaca, bukan untuk bangunan; mozaik dari ubin gelas dan keramik, bukan untuk konstruksi; mug cina; mug dari logam mulia;
mug keramik; mug perjalanan kopi; mug perjalanan terisolasi; mug terisolasi; mug, bukan dari logam mulia; mural mosaik
kaca; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan budidaya bunga dan tanaman; nampan remah; nampan
saji sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; nozel untuk kaleng penyiraman; nozel untuk menyiram selang; ornamen
[patung] terbuat dari keramik; ornamen [patung] terbuat dari porselen; ornamen berbentuk miniatur yang terbuat dari keramik;
ornamen berbentuk miniatur yang terbuat dari porselen; ornamen cina; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kaca;
ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari terakota; ornamen keramik; ornamen kristal; ornamen yang terbuat dari cina;
ornamen yang terbuat dari keramik; ornamen yang terbuat dari kristal; ornamen yang terbuat dari porselen; ornamen yang
terbuat dari tembikar; ornamen yang terbuat dari terra-cotta; paket hidrasi yang terdiri dari reservoir fluida dan tabung
pengiriman; pala pala; panci; panci dan wajan masak, non-listrik; panci masak; panci masak, fondue set, peralatan
pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak, non-listrik; panci mentega; panci muffin; panci pancake; papan keju; papan
setrika; parut keju; parut keju untuk keperluan rumah tangga; pas liner untuk ember es; pasak pakaian; patung Cina; patung
cina; patung hias yang terbuat dari porselen; patung keramik; patung kristal; patung kristal, porselen, keramik, terra cotta,
gerabah, gelas atau porselen; patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; patung religi dari porselen, keramik,
gerabah atau gelas; patung terra-cotta; patung-patung keramik; patung-patung kristal; patung-patung porselen, terakota atau
kaca; pegangan lengan isolasi untuk botol; pemanas untuk botol susu, bukan listrik; pembersih interdental; pembuat es krim,
selain pendingin sendiri; pembuat makanan; pembuat pasta non-listrik untuk keperluan rumah tangga; pembuka anggur;
pembuka botol; pembuka botol, listrik; pembuka botol, listrik dan non-listrik; pembuka botol, non-listrik; pemburu ikan;
pemecah kacang; pemecah kacang dari logam mulia; pemecah kacang, bukan dari logam mulia; pemegang botol ritsleting
neoprene; pemegang bunga; pemegang gelas sikat gigi; pemegang jagung; pemegang meja untuk handuk kertas; pemegang
sedotan; pemegang serbet dari logam mulia; pemegang serbet, bukan dari logam mulia; pemegang spons; pemegang tusuk
gigi, bukan dari logam mulia; pemegang untuk kantong plastik, untuk keperluan rumah tangga; pemegang untuk setrika rumah
tangga; pemeras jeruk; pemeras jus; pemeras jus, non-listrik; pemeras lemon; pemeras pel; pemisah kaki busa untuk
digunakan dalam pedikur; pemisah telur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemotong cookie [biskuit]; pemotong
fondant; pemukul lalat; pencakar gatal; pencakar untuk keperluan rumah tangga; pendingin [ember es]; pendingin anggur,
non-listrik; pendingin kaviar [piring]; penekan cookie; pengaduk koktail; pengaduk kopi; pengaduk plastik sekali pakai untuk
minuman; pengayak [peralatan rumah tangga]; pengayak tepung; pengepres buah, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga;
penggiling kopi, non-listrik; penggiling makanan, dioperasikan dengan tangan; penggiling untuk keperluan rumah tangga,
dioperasikan dengan tangan; penggiling, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggorengan dalam, non-listrik;
penghancur es, non-listrik; penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik; penghancur, non-listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penghilang serat non-listrik; pengisi daya [alat makan]; pengocok karpet [instrumen tangan]; pengocok karpet menjadi
instrumen tangan; pengocok karpet, bukan mesin; pengocok koktail; pengumpan hewan non-mekanis; penjepit es; penutup
hidangan; penutup jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; penutup keju-piring;
penutup papan setrika, berbentuk; penutup piring mentega; penutup wadah tempat sampah; penutup, bukan dari kertas, untuk
pot bunga; penutupan untuk tutup pot; penyangga botol; penyapu karpet; penyapu karpet, non-listrik; penyapu remah;
penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyaring kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi non-listrik;
penyaring kopi, non-listrik; penyortir binatu untuk keperluan rumah tangga; peralatan dan barang-barang berongga non logam,
termasuk botol air, ketel non elektrik, peralatan pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam;
peralatan dan mesin pemoles, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur;
peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur, bukan dari logam mulia;
peralatan kosmetik; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan makan; peralatan makan keramik; peralatan makan untuk bayi
dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain
pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan makan,
selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia;
peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan peralatan makan,
kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan memasak, non-listrik;
peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah
tangga, bukan dari logam mulia; peralatan untuk keperluan rumah tangga; perangkap serangga; perangkap tikus; perangkat
pembersih wajah kosmetik; perangko kue; peredam asap untuk keperluan rumah tangga; perkakas dan wadah dan dispenser
untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau wewangian (bukan dari logam mulia atau dilapisi dengannya); perkakas-perkakas
kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari
sepihan logam mulia); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur
(bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); perkolator kopi, non-listrik; piala; piala logam mulia; piala,
bukan dari logam mulia; pick gigi untuk penggunaan pribadi; pilihan koktail; pipet pencicip anggur; piring; piring berbasis bubur
kertas biodegradable; piring biodegradable; piring dari bahan organik (pelepah pinang); piring dari logam mulia; piring
dekoratif; piring hidangan gratin; piring hidangan untuk penyajian; piring kaca; piring kaca [bahan baku]; piring kaca berpola,
bukan untuk bangunan; piring keramik [peralatan makan]; piring keramik untuk memanggang; piring kertas; piring kompos;
piring kue; piring lilin pilar; piring makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; piring meja; piring meja dari logam mulia;
piring meja kertas; piring meja sekali pakai; piring meja, bukan dari logam mulia; piring memanggang; piring mentega; piring
peringatan; piring plastik; piring sabun; piring sabun yang terpasang di dinding; piring saji; piring sayuran; piring tahan
microwave; piring tahan oven; piring teh; piring untuk digunakan dalam oven microwave; piring untuk hidangan; piring untuk
hors d'oeuvres; piring untuk mencegah susu mendidih; piring untuk minyak aromatik yang menyebar; piring untuk pot bunga;
piring yang aman untuk dicuci; piring, bukan dari logam mulia; piring, mangkuk dan gelas berbasis pulp yang dapat terurai
secara hayati; piring-piring melayani berjenjang; piring-piring saji dari logam mulia; piring-piring saji, bukan dari logam mulia;
pispot; pompa vakum untuk botol anggur; porselen-porselen dan barang-barang tembikar; pot bunga; pot bunga porselen; pot
fondue, non-listrik; pot keramik; pot memasak couscous, non-listrik; pot moka, non-listrik; pot mustard; pot tanaman hidroponik
untuk berkebun di rumah; prisma kristal dekoratif; rak pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan baju; rak
pengeringan piring; sabut gosok untuk keperluan rumah tangga; salib dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca,
selain perhiasan; sandaran sendok; sapu dalam ruangan; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan anggur; saringan untuk
keperluan rumah tangga; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan grooming kucing; sarung tangan karet sekali pakai untuk
keperluan rumah tangga; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah
tangga; sarung tangan nitril sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril untuk keperluan rumah tangga;
sarung tangan pencuci piring; sarung tangan perawatan anjing; sarung tangan perawatan kuda; sarung tangan plastik sekali
pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan rumah tangga
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untuk keperluan pembersihan; sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung tangan sekali pakai untuk
keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sconce dinding non-listrik [tempat lilin]; sedotan untuk
minum; selai mentega; sendok batubara untuk keperluan rumah tangga; sendok beras untuk keperluan rumah tangga; sendok
berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-bijian untuk keperluan rumah tangga; sendok es; sendok es [barware]; sendok es
krim; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok ikan untuk keperluan rumah tangga; sendok kayu [peralatan dapur];
sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga; sendok pencampur
[peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok saji; sendok saji sekali pakai; sendok sayur [peralatan
meja makan]; sendok sepatu; sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga; sendok
untuk menyajikan anggur; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah tangga; serbet untuk
mencuci piring; seruling sampanye; server kopi, non-listrik; server kopi, non-listrik, bukan dari logam mulia; server kopi, non-
listrik, dari logam mulia; server kue; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set demitasse terdiri dari cangkir dan
piring; set krim dan gula; set minyak dan cuka yang kejam, kosong; set panci masak; set wadah bulat atau silinder; shamoji
[Sendok gaya Jepang untuk nasi]; sikat botol; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi;
sikat gigi untuk hewan; sikat gigi, listrik atau non-listrik; sikat gigi, non-listrik; sikat gigitiruan; sikat jamur; sikat kaca lampu;
sikat kawat, kecuali bagian mesin; sikat kuda kawat; sikat kuku; sikat lantai; sikat pencuci piring; sikat perapian; sikat piring
bisbol; sikat rambut udara panas; sikat remah; sikat untuk digunakan pada kulit pohon; sikat untuk hewan peliharaan; sikat
untuk hewan peliharaan rumah tangga; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk membersihkan untuk keperluan
rumah tangga; sikat untuk pipa; sikat untuk waxing ski dan papan seluncur; sinder cinder [peralatan rumah tangga]; singkatan
dari piring; singkatan kejam dari logam mulia, untuk minyak atau cuka; sisa wol untuk membersihkan; sisir; sisir bergigi besar
untuk rambut; sisir dan spons; sisir kuda; sisir kumis; sisir non-listrik; sisir untuk hewan; sisir untuk hewan peliharaan; spatula
kosmetik; spon mandi; spons abrasif untuk menggosok kulit; spons dapur; spons jala terbuat dari nilon untuk membersihkan
tubuh; spons jala untuk menggosok tubuh; spons kosmetik; spons laut alami; spons loofah; spons lulur; spons make-up; spons
mandi; spons mikrodermabrasi untuk penggunaan kosmetik; spons pel; spons pembersih wajah; spons pijat; spons toilet;
spons tubuh; spons untuk memakai bedak; spons untuk menerapkan atau menghapus make-up; spons untuk menerapkan
make-up; spons untuk menghapus make-up; spons untuk pembersih dan rumah tangga; spons wajah untuk merias wajah;
stoples bola kapas; stoples dan piring untuk lilin; stoples kue; stoples lilin [pemegang]; stoples terisolasi; sumbat botol kaca;
sumbat botol vakum khusus disesuaikan untuk digunakan dengan botol anggur; sumbat gelas; tabung gelas untuk keperluan
rumah tangga; tabung gelas untuk menyimpan rempah-rempah; tag decanter; talenan; talenan dari balok kayu [peralatan];
talenan dari kayu; talenan untuk dapur; tandu pakaian; tas dekorasi manisan [tas kue]; tas isotermik; tas kain tipis untuk
digunakan dalam memasak; tas makan siang terisolasi; tas makan siang terisolasi dari tekstil; tas terisolasi untuk makanan
atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; tas toilet terpasang; tatakan gelas anggur dari logam; tatakan gelas anggur
dari logam biasa; tatakan gelas anggur dari logam mulia; tatakan gelas anggur dari plastik tidak menjadi pengganti tekstil;
tatakan gelas dari bambu; tatakan gelas dari keramik; tatakan gelas dari logam; tatakan gelas karet; tatakan gelas, bukan dari
kertas atau tekstil; teko kopi, non-listrik; teko kopi, non-listrik, bukan dari logam mulia; teko kopi, non-listrik, dari logam mulia;
teko non-listrik; telur sarang, buatan; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat gelas; tempat kotak jus; tempat kue;
tempat lilin, bukan listrik, bukan dari logam mulia; tempat lilin, bukan listrik, dari logam mulia; tempat sampah daur ulang,
bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; tempat telur plastik untuk
keperluan rumah tangga; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; terarium dalam ruangan [vivarium]; terarium
dalam ruangan untuk hewan atau serangga; terarium dalam ruangan untuk serangga; termos  *; termos minum; termos minum
untuk orang yang melakukan perjalanan; termos terisolasi termal untuk keperluan rumah tangga; termos, bukan dari logam
mulia; terraria dalam ruangan; tetesan kopi non-listrik untuk menyeduh kopi; tikar plastik untuk gelas minum, bukan pengganti
tekstil; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; tips dan tabung dekorasi
kue; tiriskan botol susu; tokkuri [botol melayani sake]; tongkat gigi untuk penggunaan pribadi; tongkat koktail; toples
penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; toples untuk selai dan jeli; tusuk gigi rasa; tusuk sate
masak, bukan dari logam; tusuk sate memasak; tusuk sate memasak dari logam; tutup plastik untuk pot tanaman; tutup sekali
pakai untuk wadah rumah tangga; tutup terisolasi untuk piring dan piring; tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga
atau dapur; ubin keramik dekoratif, tidak untuk digunakan sebagai bahan bangunan; ubin seni mosaik yang terbuat dari kaca
dan keramik, bukan untuk bangunan; ujung jari untuk perawatan gigi atau mulut; vas bunga; vas bunga dari logam mulia; vas
bunga, bukan dari logam mulia; vas keramik; vas lantai; vivarium dalam ruangan; vivarium semut dalam ruangan; wadah
berisolasi panas untuk keperluan rumah tangga; wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur untuk nasi; wadah dapur untuk
pasta; wadah dapur, bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah kaca
rumah tangga; wadah kompos untuk keperluan rumah tangga; wadah lotion, kosong, untuk keperluan rumah tangga; wadah
makanan dari foil; wadah makanan untuk burung; wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah minuman berinsulasi
dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; wadah minuman terisolasi dengan chip cerdas bawaan untuk
pembayaran tanpa uang tunai; wadah penanam hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpanan rumah
tangga plastik untuk sereal; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah peralatan dapur; wadah plastik
portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk menyimpan produk-produk kesehatan
wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel
serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah
tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sikat gigi;
wadah sisir; wadah terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau
minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk es, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah
tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk rumah tangga dan dapur; wadah, bukan dari logam
mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wajan; wajan non-listrik; waterer hewan peliharaan non-mekanis dalam sifat
dispenser air dan cairan portabel untuk hewan peliharaan; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; yunomi [Cangkir
teh gaya Jepang]; zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2021 14:06:00
540   EtiketDID2021071438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kamal Muara Raya, Pusat Bisnis Pluit, Blok F2 No.35, Kamal Muara -
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI

PT. BEBEHOME ECOMMERCE INDONESIA
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Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Kuning, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Matras dalam; Pelapis lantai

untuk Olahraga; Permadani; alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak
wallpaper dekoratif; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami];
hana-mushiro [tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya
permadani, bukan dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet
bulu buatan; karpet kulit domba; karpet lantai; karpet mobil; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet
untuk kendaraan; karpet untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai
yang ada; keset kamar mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik;
keset karpet; keset lantai anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan bawah karpet; lapisan karpet; lembaran
plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman];
mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil; penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup
dinding dari plastik; penutup dinding gabus; penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil;
penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet;
penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik; penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai
tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup
permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar;
rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali
untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga; tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang
tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan
bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat
digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar
duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami; tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar
lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan
dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar
latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip
untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar
pintu kayu; tikar plastik; tikar senam; tikar tali anyaman untuk lereng ski; tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk
aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet
yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran
kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper tekstil; wallpaper vinil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2021 14:16:40
540   EtiketDID2021071450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Kirana Timur A-11/15, Kelapa Gading Barat - Kelapa Gading, Jakarta
Utara - DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. IKIKAYA RAYA TENAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Palmeo MOTHER & BABY CAT + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Orange, Coklat, Abu-abu, Ungu, Krem, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen anti-pengempalan dan bahan pembantu sebagai komponen utuh dalam makanan hewan jadi; Alas kotoran kucing;

Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Bahan makanan untuk
hewan, suplemen makanan untuk akuakultur; Bahan pengikat mikotoksin sebagai komponen utuh dalam makanan hewan jadi;
Bahan-bahan makanan untuk hewan; Biskuit untuk anjing; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit
tanaman; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing; Makanan  hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk
kucing; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan Ternak; Makanan Ternak dari Jagung; Makanan hewan peliharaan vegan yang
dapat dimakan untuk anjing; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kuda; Makanan ternak; Makanan
ternak sintetis; Padi-padian (benih); Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk
dalam kelas lain; Pelet (Makanan Ternak); Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian; Tepung Bahan Makanan
Ternak; Umpan ikan hidup untuk memancing; almond [buah-buahan]; anjing; bahan makanan dan minuman untuk hewan;
bahan makanan untuk anak anjing; bahan makanan untuk hewan; bahan makanan untuk hewan laut; bahan makanan untuk
hewan ternak; bahan makanan untuk hewan yang mengandung ekstrak botani; bibit gandum untuk pakan hewan; biji-bijian
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dan biji mentah dan belum diolah; biskuit anak anjing; biskuit anjing; biskuit kucing; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu
segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; buncis, segar; daun bawang, segar; flax
meal [makanan ternak]; gandum; gigi yang dapat dicerna membersihkan camilan untuk anjing; hewan hidup; ikan teri, hidup;
jamur (bibit) untuk keperluan pertanian; jamur yang dapat dimakan, segar; jeruk nipis untuk mencari makan hewan; kacang
dan kacang disiapkan untuk pakan hewan; kacang-kacangan, segar; kapur untuk makanan hewan; kucing; makanan anjing;
makanan anjing, dapat dimakan; makanan ayam petelor bibit kecil; makanan burung; makanan hewan; makanan hewan
peliharaan; makanan ikan; makanan ikan hias; makanan kacang untuk hewan; makanan kaleng untuk anjing; makanan kaleng
untuk kucing; makanan kucing; makanan kucing, bisa dimakan; makanan ternak; makanan udang (makanan ternak udang);
makanan untuk hewan; memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk anjing; memperlakukan hewan
peliharaan organik yang dapat dimakan untuk kucing; minuman untuk anjing; minuman untuk kucing; oil cake (makanan untuk
pakan hewan); pengganti susu untuk digunakan sebagai makanan hewan; produk kehutanan; selada, segar; susu bubuk
untuk anak kucing; susu bubuk untuk anak-anak anjing; tanaman dan bunga alami; tanaman lidah buaya; tanaman, bibit dan
bahan tanaman; tulang kunyah yang bisa dimakan untuk anjing; tulang kunyah yang dapat dicerna untuk anjing; tulang sotong
untuk makanan hewan; umbi tanaman untuk keperluan hortikultura; umbi tanaman untuk keperluan pertanian; umbi, bibit dan
benih untuk ditanam; zaitun, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2021 15:40:32
540   EtiketDID2021071898

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jelambar Q No 11 A , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Arman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAMILIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH ORANGE BIRU HIJAU UNGU MERAH MUDA DAN BIRU LANGIT
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian luar untuk bayi; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2021 18:24:55
540   EtiketJID2021072116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Lidah Kulon Blok A-64 RT007/RW004, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan
Lakarsantri, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60213

Muhammad Nuraga Lazuardy Ramadhan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MieAja
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : oranye dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai mie daging sapi; Layanan kedai mie ayam pangsit; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang

menyediakan kudapan; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang
menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2021 15:48:30
540   EtiketDID2021072181

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: kelurahan buha lingkungan VII kecamatan mapanget kota manado, Kota Manado,
Sulawesi Utara, 95252

hidayat abdullah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata dan Lukisan
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LU-LO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING,HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti tawar; Roti tawar manis; roti bakar; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2021 13:16:11
540   EtiketDID2021073089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tmn Semanan Indah Blok G1 no.30, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11850

Anton

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rasa Leluhur
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kata RASA LELUHUR yang berwarna kuning, gambar berbentuk diamond dengan motif oriental berwarna kuning. Bingkai

persegiempat dengan motif oriental berwarna kuning, Kotak dengan latar belakang yang berwana merah marun
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai; Kedai untuk sarapan; Layanan kedai makan;

Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Restoran; Warung makan; layanan kafe, bistro,
dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; warung makan tradisional===
===Orek Tempe Cabai Hijau; Rendang Ayam; Rendang Sapi; Serundeng; chorizo (sosis babi); dendeng; rendang===
===Bumbu mie kuah; Bumbu nasi uduk; Emping (kerupuk dari melinjo); Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah
nasi; Lontong; Lontong sayur; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan dalam kaleng, alumunium
kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging
sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang
dibekukan; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie;
Mie; Mie beras cina; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Nasi Kari Ayam; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Melayu;
Nasi Padang; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Teri; Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Sapi; Nasi Uduk; Nasi dalam kemasan;
Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih telur balado; Nasi lemak; Nasi, pasta dan mie; Paket makanan dalam kotak yang terdiri
dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Sediaan hidangan nasi; bihun beras [mie Beras]; kerupuk; kue
beras dikukus (mi kao pan); lo cu pan hakka; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan,
atau sayuran; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan
beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji di
kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie Cina; mie beras; mie goreng; mie
hakka; mie, dimasak atau tidak dimasak; nasi gulai /gule; nasi kotak; nasi sayur medan; nasi yang dimasak; paket makanan
yang terdiri dari pasta atau nasi; produk nasi untuk makanan; sambal cabe rawit aceh; tauco cabe hijau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2021 14:20:41
540   EtiketDID2021073137

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  KP. KUKUN, Kel. Mekarsari, Kabupaten Tangerang, Banten, 15540
DRS. A. ENDONG BAEDOWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDEN KARBON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Kuning, Warna Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk keperluan industri, yaitu, komposisi berbasis pelarut untuk melarutkan dan memisahkan hidrokarbon,

hidrogen sulfida, gas yang mudah terbakar, arang, oligomer, dan sejenisnya, atau kombinasi daripadanya.; campuran karbon
hitam untuk keperluan industri atau pertanian; karbon; karbon ( zat arang ); karbon aktif; karbon bubuk untuk digunakan dalam
industri baterai sel sekunder; karbon hewani; karbon hitam untuk keperluan industri; karbon untuk keperluan industri;
penghancur/pembersih kerak karbon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2021 14:40:03
540   EtiketJID2021073156
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Begonia 19 RT 11 RW 37 Sukoharjo Ngaglik Sleman, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55581

Pakartian Ayu Sugmana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Healthyplateyk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan diet; Catering makanan sehat===

===Jasa nasehat yang berhubungan dengan diet.; jasa pemberian nasehat gizi; konsultasi gizi; konsultasi gizi dan diet;
layanan konsultasi diet; layanan yang diberikan oleh ahli gizi; memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan
penurunan berat badan medis; memberikan informasi terkait dengan panduan diet dan nutrisi; penyediaan informasi terkait
gizi; saran diet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2021 20:23:32
540   EtiketDID2021073761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM TAMAN MELATI INDAH B39 RT 2 RW 9 KELURAHAN DUREN MEKAR
KECAMATAN BOJONGSARI KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat

AROGYA KARANIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: geprek granma
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange dan abu abu tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek

Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Sambal Matah;
Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg);
Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan
daging ayam, ikan atau sayuran; cokelat yang mengandung susu; gula aren; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari
nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; minuman sediaan berbahan dasar kopi; paket makanan yang terdiri dari
pasta atau nasi; saus sayap ayam; sediaan minuman kopi; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang
mendominasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2021 11:34:53
540   EtiketDID2021073921

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. diponegoro 66 kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59311
denny kristanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HaBuKi adalah singkatan dari Hasil Bumi Kita. dengan menggunakan huruf H, B, K secara kapital atau
huruf besar

Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : gradasi warna coklat kekuningan
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2021 12:50:19
540   EtiketJID2021073967

Halaman 137 dari 1263



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL P IRIAN JAYA RT. 020/05 KEL KAYAMANYA, Kabupaten Poso, Sulawesi
Tengah, 94617

Harfriani Ramadhani Hadri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kedai Maymie
Merek Kata

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

penyediaan minuman; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-
sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa penyiapan
makanan dan minuman; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering yang
menyediakan makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kedai kopi
dan makanan ringan; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
persiapan makanan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman
untuk dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan
minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman
sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; pengaturan untuk penyediaan makanan; penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyewaan
peralatan layanan makanan; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan
makanan dan minuman; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; sediaan-sediaan makanan dan
minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2021 14:35:42
540   EtiketDID2021074044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Samudra V No.28 Rt.007/005, Pluit - Penjaringan, Jakarta Utara, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HENGKY K.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BENZO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor untuk audio dan video; Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat

pemutar dan alat perekam audio dan video digital; Alat penerima suara dan gambar video (Audio-Video) untuk home theaters;
Alat perekam video pada mobil; Alat yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan suara dan gambar
(audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat-alat streaming video; Amplifier Bass; Amplifier Guitar;
Amplifier Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk
pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting,
menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Aplikasi
mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait
peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk
surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain
secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup
komunikasi, yaitu olah pesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan
multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video
gambar, konten multimedia; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memutar video secara offline dengan pemutar bawaan;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri  video dengan browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk mengunduh video besar dalam kartu memori dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam
sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi
seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia
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termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Audio video visual; Bingkai-bingkai gambar digital untuk
menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang
musik; CD-ROM dan DVD permainan
komputer dan program komputer,
yaitu, perangkat lunak yang
menghubungkan video digital dan
media audio ke jaringan informasi
komputer global; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; Cakram audio/video dan pita audio/video yang direkam
dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram optic yang telah direkam sebelumnya (audio, video); Cakram padat
video (VCD); Cakram video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video compact discs dengan gambar bergerak
yang direkam; Disk perekaman video; Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal;
Dudukan alarm dan video kamera; File dan rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan
musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan
terkait; File gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web
Internet yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; Film dan video yang dapat diunduh dari internet,
film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Gambar, video, arsip, dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Headset
amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan
manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kamera konferensi video, speaker ponsel,
monitor komputer, televisi; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera video untuk
memonitor interior dan eksterior tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat
pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak jauh; Kamera-kamera untuk konferensi melalui video; Kartu susunan video grafis;
Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Klip audio, klip video dan spot
promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan
peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Konten audio, video, dan multimedia yang direkam
sebelumnya; LED videotron; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video; Materi digital, yaitu,
arsip audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel; Media digital, yaitu file audio dan
video yang dapat diunduh yang menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Media digital, yaitu, DVD yang direkam
sebelumnya, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan
hiburan musik; Media penyimpanan permanen (non-volatile) (termasuk CD, DVD, kaset dan kaset video dan perangkat lain)
untuk merekam data, suara, gambar, teks atau informasi lainnya; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video; Monitor,
layar tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat
elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan
pemutar dan perekam audio dan video; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video; Papan sirkuit audio-video;
Penerima sinyal video; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk
genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan
pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel;
Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar,
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor,
kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk
konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer
dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Perangkat
elektronik digital untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data, audio,
gambar dan video; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan menggunakan siaran
video, audio, dan sinyal data digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan
menggunakan sistem konferensi komputer audio-video interaktif; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi informasi grafis
audio dan video; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk telekomunikasi,
konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global,
jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari
kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-
konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan
komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web
dan kamera digital; Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia;
Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk
perangkat lunak untuk menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer
lain; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol
pengoperasian peralatan audio dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan
gambar digital lainnya dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat
diunduh atau direkam untuk mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan
aplikasi, data elektronik, gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat
diunduh atau direkam untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk
panggilan audio, panggilan video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan program komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik, mendesain, membuat, mengedit dan
mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar, manajemen kontak, membuat grafik
presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan instan, protokol suara melalui internet
(VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi, memastikan keamanan jaringan komputer,
dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi, memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video,
gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif,
yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan
mengatur tampilan dan pertunjukan elemen audio, video dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi
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audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan
data video, audio, audio visual dan video; Perangkat lunak komputer untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan
video dan untuk melihat, mencari, dan/atau memainkan audio, video, televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten
multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk
kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian
apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar
digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar,
foto, dan konten multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya; Perangkat lunak komputer untuk
mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi jarak
jauh; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk
menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer, yaitu,
perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola
komunikasi video, suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak
mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram;
Perangkat lunak permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak
permainan video untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan
manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh
untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi,
streaming acara dan konten, webinar, dan konferensi video, audio dan web; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau
video.; Perangkat lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak yang dapat didownload untuk menciptakan,
mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip
video, dan teks melalui internet; Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar
dan perekam audio dan video; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi,
set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; Peranti lunak komputer untuk pengiriman elektronik
data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; Peranti lunak komputer yang
memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan
mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita,
ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak,
ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Perekam suara dan perekam video yang menampilkan
hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan dengan komputer, telepon
seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone, headphone, televisi, set top
box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk interkoneksi, pengintegrasian,
pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video conferencing; Piranti keras komputer
dan alat pengendali jarak jauh untuk mengendalikan pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan
alat pemutar media dan alat perekam media, alat pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung
otomatisasi rumah, dan alat elektronik konsumen dan display; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice
Over Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan
sosial; Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi
layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak untuk melakukan
konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice over Internet
Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen dokumen,
integrasi aplikasi; Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio, data, video, dan lalu lintas suara;
Piranti lunak untuk pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti lunak yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak
pesan instan, piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data, audio, gambar dan grafik video melalui
komputer secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program
video game yang telah direkam; Pita perekaman video; Pita-pita video; Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor dan
jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen  elektronik, elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar dan
pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen
frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk
alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk
membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk
memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam
bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi
untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal
yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal
untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang
memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router
untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; Program
computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video; Program permainan untuk mesin permainan video di
rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat diunduh; Program permainan video dan komputer;
Program permainan video yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis,
majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Rekaman audio dan video yang
menampilkan hiburan musik dan musik; Rekaman suara dan / atau video; Rekaman video yang dapat diunduh, rekaman video
langsung (streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Sirkuit
elektronik penyimpan program permainan video; Sistem komponen audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound),
pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio;
Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan
Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio
yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon,
dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem suara terdiri dari remote control,
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amplifier, pengeras suara dan komponennya; Terminal komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau peranti lunak
komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi; Video dan
podcast yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness);
Video game; Video interkom; Video kartun yang dapat diunduh; Video komik yang dapat diunduh; Video pendek dan spot
promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Video wall; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Video
yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Videotron;
Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh
di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan
pendidikan; akselerator video; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama
pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara
audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming) dan memainkan
audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar
media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan komputer,
telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar,
earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre,
dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat
elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi,
alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat penerima audio dan video; alat perekam video; alat perluas
untuk papan ketik, video dan mouse; amplifier; amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya;
amplifier daya MMIC; amplifier daya RF; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor optik; amplifier semikonduktor optik; amplifier
stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta
pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik
seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan
perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile,
perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan
alat perekam audio dan video; aparat pengawasan video; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau
suara dan/atau data elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi perangkat lunak
komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menelusuri  video dengan browser bawaan; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel pintar dalam
bentuk permainan video yang dapat diunduh; audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD
dan CD, kaset, atau media perekaman lainnya; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; cakram audio video, dan
DVD yang
menampilkan musik, komedi,
drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi; cakram padat audio-video; cakram permainan video; cakram video digital; cakram video, pita video dan compact disc
yang direkam yang menampilkan permainan (games) video, permainan (games) komputer, game mobile (mobile games),
animasi, dan musik dan karya seni; compact disc [audio-video]; deck dubbing cakram audio dan video; digitizers video; disk
perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan disk digital definisi
tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; dudukan kamera
video; duplikator piringan cakram (audio dan video); efektor suara dan/atau video; file video dan audio yang dapat diunduh; file
video yang dapat diunduh; film dan program televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu serial televisi animasi
yang tersedia melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; film video; gambar bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan
televisi yang menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-on-demand;
gambar dan lukisan yang dapat diunduh di bidang permainan (games) komputer, permainan video (video games), game
mobile (mobile games) dan animasi; gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; headset dan helm virtual
reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video
(video game); headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; instalasi pengawasan video
listrik dan elektronik; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game; kabel audio dan video; kamera
dengan fitur khusus untuk mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor
komputer, televisi; kamera pengintai video; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video
yang mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kartu memori untuk mesin video game; kartu
video; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih kepala
untuk perekam video; kaset video; kaset video game; kaset video kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video
yang direkam sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; katrid permainan
video; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, dan set top box; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan
melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer,
video dan permainan elektronik interaktif yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan
program serta piranti lunak permainan elektronik interaktif; konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya,
dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer,
telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar,
earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; konten audio, video, dan audiovisual
yang dapat diunduh yang disediakan melalui komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman
video, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum manusia.; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang
dapat diunduh; kotak musik, perekam dan pemutar kaset,  kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; layanan
webcast, webinar, studi kasus, file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan
keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; layar video; lensa untuk kamera video; media digital, yaitu
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video disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi
yang menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media digital, yaitu,
konten media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; media yang direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan semikonduktor, hard drive dan disk, memori magnetik,
hard drive dan disk, flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik memori,  DVD, CD, optical disk, disk interaktif yang
menampilkan musik dan video musik, kaset audio video, dan laser disk yang menampilkan berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik dan video musik; meja pencampuran audio dan video; meja pencampuran video; mixer suara dengan amplifier
terintegrasi; mixer video; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor video; monitor video bayi; monitor video untuk
hewan peliharaan; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer,
telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set
top box dan audio serta video dan perekam; overdubber, yaitu, alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil gema
elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; papan sirkuit video; pedal efek elektronik untuk digunakan dengan amplifier suara;
pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan
earphone; pemutar audio dan pemutar video yang mengggabungkan memori IC; pemutar cakram audio dan video; pemutar
cakram video; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video dan komputer; pemutar dan perekam video cakram
(disc) optik; pemutar kaset video; pemutar video compact disc; pemutar video dan audio digital serta perekam; pemutar video
digital; pemutar video kombinasi dan perekam; penerima audio dan video; penerima radar dengan amplifier; penerima video;
pengeras suara dengan amplifier built-in; pengontrol video di dinding; penguat frekuensi video; penutup, tas, kasing,
selongsong, tali pengikat dan lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio
dan video; penutup, tas, tempat wadah, manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat
elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan
perekam dan pemutar audio dan video; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor
elektronik dan listrik untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat
elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video
dan audio serta perekam, televisi, set top box; peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras suara, speaker audio,
amplifier, equalizer, crossover, rumah speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan video, tuner video audio,
layar kristal cair, panel layar plasma dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan / atau video secara
nirkabel; peralatan audio dan video untuk kendaraan; peralatan elektronik mobile, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi,
set top box, dan alat pemutar audio dan alat pemutar serta alat perekam audio dan video; peralatan foto dan video interaktif,
yaitu, kios-kios (kiosks) untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video
digital; peralatan pemutaran video; peralatan pengirim data audio dan video tanpa kabel; peralatan tampilan video yang
dipasang di kepala; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan memungkinkan transmisi video,
data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan terminal telepon seluler, stasiun
pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan switch, sirkuit transmisi, lingkaran
arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients and servers), multiplexer,
prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching circuits), pengontrol listrik lalu
lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses, pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port
radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core
networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan
pengelolaan data, suara dan video; peralatan transmisi video; peralatan video; peralatan video konferensi; peralatan yang
dapat dikenakan untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat
dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara,
amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan
mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis,
pengamanan, dan penyimpanan data, lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; perangkat keras
dan periferal komputer untuk mengakses, menangkap, mengirim dan menampilkan gambar, video, audio dan data dari jarak
jauh; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata video; perangkat keras komputer dalam
bentuk preamplifier; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk membuat rute dan
mengalihkan, mentransmisikan, memproses, memfilter, menganalisis, mengamankan, mengunggah, memposting,
menampilkan, menandai, mengedit, mengatur, merekam, dan menyimpan data, video, audio, lalu lintas suara, paket, atau
bentuk lain komunikasi; perangkat keras komputer, komputer, dan periferal komputer, semua untuk mengakses dan transmisi
data dan konten audio dan video di antara konsumen perangkat dan displai elektronik; perangkat komunikasi nirkabel untuk
mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten multimedia; perangkat komunikasi nirkabel, yaitu perangkat keras
dan perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data, audio, dan video perangkat keras komputer yang berisi fungsi keamanan
jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan; perangkat lunak
augmented reality untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video
genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented reality;
perangkat lunak display/tampilan video; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game;
perangkat lunak komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada platform komputer mana pun, termasuk konsol
game khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal lotere video; perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna
lain; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengunggah,
mengunduh, menangkap, mengedit, menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan video dan data digital
lainnya melalui jaringan komputer global dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam memproses, mengirimkan, menerima, mengatur, memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan
konten audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak
komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar,
grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data, audio, video,
dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk
mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil,
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arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set top box dan audio serta
pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat
lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk terlibat dalam obrolan teks,
audio dan video dengan pengguna lain; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak
komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak
komputer untuk video yang menggunakan telepon (telephony); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan, berbagi, atau
sebaliknya menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar
ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau
video atau nada dering telepon; perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat
lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat
lunak komputer, yaitu,
perangkat lunak komputer untuk
streaming konten media audio-visual melalui Internet, perangkat
lunak komputer untuk streaming
dan menyimpan konten media
audio-visual, pemutar audio dan
video yang dapat diunduh untuk
konten media dengan fungsi
multimedia dan interaktif; perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak komunikasi
nirkabel untuk transmisi suara, audio, video, dan data, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan grafik secara elektronik yang
dapat diakses melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat lunak konferensi
video dan audio; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak pencarian video
dan anotasi; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video
game) rumahan; perangkat lunak permainan komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu
unit; perangkat lunak permainan realitas virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak
permainan video; perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada
telepon genggam; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat
diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat
lunak realitas tertambah yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah
direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk bermain permainan video;
perangkat lunak realitas virtual/maya untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol
permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas
virtual/maya; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan
telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengaktifkan komputer, konsol permainan video (video game), konsol permainan video (video game) genggam, komputer
tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat
lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar (feed of images), konten audio-visual dan video, dan teks serta
data terkait; perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi gambar, audio, konten dan data
audio visual dan video; perangkat lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-visual
dengan filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag
metadata, hyperlink; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone;
perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan
konten audio-visual yang menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi
dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan,
komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; perangkat lunak untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio,
video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar
media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, men-
streaming, mengarsipkan, mentransmisikan, dan berbagi gambar, konten audio-visual dan video dan teks serta data terkait;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memodifikasi penampilan, memungkinkan transmisi, menggunakan secara
bersama-sama, meningkatkan, mengindeks, menyimpan, dan membuat gambar, konten audio-visual dan konten video;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, grafik, video, dan
multimedia lainnya melalui Internet; perangkat lunak yang menampilkan trek suara musik dan gambar bergerak untuk tujuan
bermain permainan video; perangkat lunak, yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan, perangkat lunak berbagi file,
perangkat lunak komunikasi untuk bertukar data, audio, gambar video dan grafik secara elektronik melalui jaringan komputer,
seluler, nirkabel, dan komunikasi; perangkat monitor video elektronik; perangkat peripheral untuk komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kaca mata pintar, earphone, headphone,
televise, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perangkat selektor saluran video; perangkat seluler
genggam untuk menampilkan data dan video; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar
disc optik; perangkat video game; perangkat video interaktif; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer,
telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta
perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; perekam kaset video; perekam
video; perekam video digital; perekam video pribadi [PVR]; perekam video untuk mobil; peripheral yang dapat dipakai untuk
digunakan dengan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; permainan interaktif, khususnya, program
komputer dan permainan video berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan
video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada internet;
permainan video komputer; permainan video yang dapat diunduh; piranti lunak komputer untuk mengatur,
mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler, peralatan yang dapat
dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video; pita video dan disk
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video terekam; pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan komputer, kaset video dan permainan
komputer, kartrid video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan komputer, mesin permainan dengan output
video untuk digunakan dengan televisi; podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video;
power amplifier profesional; pra-rekaman cakram video digital; preamplifiers; printer video; program dan perangkat lunak
permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari internet); program game
interaktif, komputer, video dan elektronik yang dapat diunduh; program komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan
mencari basis data online, perangkat
lunak yang memungkinkan
pengguna untuk memutar dan
memprogram hiburan terkait konten
audio, video, teks, dan multimedia; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk
perangkat pemutar audio dan/atau video, program komputer untuk menghubungkan perangkat elektronik konsumen ke
perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk mengendalikan dan menggunakan sirkuit terpadu; program komputer
untuk video dan permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk permainan video dan komputer; program
perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi multimedia pengiriman
interaktif; program permainan komputer, pengontrol permainan video, yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang
dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video, headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua
untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol
jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk decoder; program permainan untuk
mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan untuk
peralatan permainan video konsumen; program permainan video; program permainan video konsumen; program permainan
video multimedia interaktif; program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan
yang dapat diunduh untuk peralatan permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk permainan
mesin video rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair; program video game interaktif; program video game
interaktif dan kartrid permainan komputer; prosesor video; proyektor video; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam
bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video;
publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang menampilkan permainan
video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; radio; rak disesuaikan untuk amplifier; rekaman
audio dan video menampilkan suatu karakter animasi dan suatu program televisi animasi; rekaman audio dan video yang
dapat didownload berupa musik dan hiburan; rekaman audio dan video yang dapat diunduh; rekaman audio dan video yang
telah direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan/atau video dalam
bentuk cakram dan kaset; rekaman disk video yang direkam sebelumnya; rekaman fonograf yang telah direkam sebelumnya,
compact disc yang telah direkam sebelumnya, pita video yang telah direkam sebelumnya, kaset video yang telah direkam
sebelumnya, DVD dan kaset audio yang telah direkam sebelumnya, semuanya menampilkan hiburan olahraga; rekaman kaset
video yang direkam sebelumnya; rekaman piringan hitam, kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan
kartu magnetik; rekaman suara dan video; rekaman suara dan video yang dapat diunduh; rekaman video; rekaman video
berupa musik; rekaman video dan kaset; rekaman video dan rekaman video direkam dengan animasi; rekaman video digital
yang dapat diunduh; rekaman video direkam dengan kartun animasi; rekaman video musik yang direkam sebelumnya;
rekaman video musikal; rekaman video non-musik yang direkam sebelumnya; rekaman video seperti disk video dan pita video
yang telah direkam sebelumnya; rekaman video untuk anak; rekaman video yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat
diunduh menampilkan musik; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan serial televisi drama; rekaman video yang
direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; rekaman video yang menampilkan suatu
program drama televisi; rekaman video yang telah direkam sebelumnya yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran
(fitness); remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top
box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; saklar
elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; server video; sirkuit
antarmuka untuk kamera video; sirkuit elektronik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk mesin
permainan video arcade; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid
(cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan video konsumen;
sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol
genggam nirkabel; sistem konferensi video; sistem pencitraan video; sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan
video terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video; sistem video mobil; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam
bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan
video serta perangkat lunak pengoperasian; soundbars; sounders gema; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; tampilan
layar untuk komputer, telepon mobile, peralatan elektronik mobile, peralatan elektronik, jam tangan pintar, kacamata pintar,
televisi, dan alat pemutar dan alat perekam audio dan video yang dapat dipakai/dikenakan; tape recorder; telepon video; unit
tampilan video; video dan media audio yang direkam sebelumnya; video gambar bergerak yang direkam sebelumnya; video
musik yang direkam sebelumnya; video tuner; video yang direkam sebelumnya; videodisc===
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Nama Merek : PELOR + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC untuk ruang

pemrosesan data; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; Aerasi, Khususnya untuk ruang tamu; Alat aerasi, Khususnya
untuk ruang tamu; Alat anti silau untuk kendaraan; Alat listrik untuk membuat minuman; Alat memasak; Alat pemanas dan
pendingin udara gabungan; Alat pemanas listrik untuk memasak untuk keperluan industri; Alat pembersih udara, Khususnya
untuk ruang tamu; Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk
keperluan rumah tangga; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan
lampu-lampu khusus untuk kecantikan.; Alat penghangat kaki elektrik Jepang untuk keperluan rumah tangga; Alat penghasil
uap untuk tujuan memasak; Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara
dalam ruangan dengan cara mendinginkannya secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga;
Alat penyangrai kopi; Alat penyaringan air; Alat penyejuk minuman; Alat untuk memanaskan makanan menggunakan
kombinasi udara dan uap; Alat untuk menjaga minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Alat untuk
menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyaring dan menyeduh teh; Alat untuk menyediakan air panas; Anglo; Aparat
pemanas untuk menghilangkan kabut pada kaca kendaraan; Aparat pengolahan udara, Khususnya untuk tempat tinggal;
Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma
listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan
wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai,
dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, pengharum udara yang dioperasikan dengan
listrik atau baterai; Aparatus pengering sampah makanan; Bak untuk perendam kaki; Bantalan, bantal dan selimut yang
dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu; Dispenser air; Dispenser
pengharum listrik; Filter
virus untuk ventilasi; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk digunakan dengan peralatan untuk penyediaan
air; Filter untuk membersihkan udara; Filter untuk pemurnian air; Fitting lampu; Gembreng; Hidran untuk dapur; Humidifier
penghasil anion; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk
ruang tamu; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk penggunaan industri; Instalasi pendingin udara domestik; Instalasi
penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi
kesehatan; Instalasi penguapan; Instalasi sterilisasi; Instalasi untuk membuat kopi; Instalasi yang menggabungkan ketel dan
pembuat uap untuk memproduksi air panas; Jamban; Kakus (WC); Karpet yang dipanaskan dengan listrik; Karpet-karpet yang
dipanaskan dengan listrik untuk keperluan rumah tangga; Kemasan pemanas (bukan untuk keperluan medis); Kemasan
pendingin dan pemanas diisi dengan bahan kimia yang bereaksi saat memanasakan dan mendinginkan tubuh; Keran; Keran
air minum; Keran ledeng; Keran untuk pipa; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas untuk peralatan AC; Kipas ventilasi; Kloset air;
Kombinasi pengering mesin cuci-; Kompor–kompor gas; Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kopi mesin
domestik (elektrik); LED umpan memancing; Lampu CFL/LHE  / lampu hemat energi; Lampu Colen; Lampu Iklan; Lampu
Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu darurat; Lampu diatas
kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu malam; Lampu
meja; Lampu pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu perangkap serangga; Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa
digerakan sesuai dengan treknya; Lampu spot; Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu untuk di dinding;
Lampu untuk instalasi eksternal; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu
untuk penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk
penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan restoran; Lampu untuk penerangan
rumah; Lampu untuk penerangan taman; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Lemari es; Lemari mayat; Lemari
pendingin dan pemanas listrik; Lembar penahan panas untuk bak mandi; Lembaran aroma/pewangi untuk alat pengatur
pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga; Lentera; Matras-matras pemanas elektrik; Matras-matras
tidur elektrik; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi espresso; Mesin lampu LED; Mesin listrik
pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur pakaian
yang berfungsi untuk mengharumkan, mensterilkan dan menguapi pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik untuk
mengeringkan pakaian yang mempunyai fungsi untuk mensterilkan, mengharumkan dan menghilangkan kusut untuk
keperluan rumah tangga; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat kopi bubuk; Mesin pendingin; Mesin pengering kuku
untuk salon kecantikan; Mesin pengering piring untuk restoran; Mesin pengering untuk pertanian; Mesin, peralatan untuk
pengolahan steril;; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang
mengatur pencucian pakaian dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga; Oncor (Obor); Padasan (Bak Mandi); Panci saji elektronik; Panel tampilan diode pemancar cahaya organik;
Panggangan; Pelembab (humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pemanas bantal secara elektrik, bukan untuk
tujuan medis; Pemanas perapian elektrik; Pemanggang [peranti memasak]; Pemanggang kopi; Pemantul cahaya lampu;
Pembersih udara; Pembersih udara rumah tangga; Pemijat wajah; Pemijat wajah listrik; Penahan kap lampu; Pencahayaan
langit-langit; Pencahayaan taman; Pendingin susu; Pendingin, listrik; Penerangan; Penerangan LED; Penerangan untuk
lemari, dapur, ruang kerja, gudang, unit rak, dan lemari; Pengering futon elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pengering
pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); Penggiling tortilla, listrik; Penghangat (bukan untuk penggunaan medis);
Penghangat selimut; Penyaring air minum; Penyebar cahaya (LED); Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan  sterilisasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam
mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri bioteknologi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam
mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri farmasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam
mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri medis; Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas,
pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan electrothermic rumah tangga, selain untuk tujuan kecantikan atau sanitasi;
Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan listrik yang
digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan
pembuat minuman kopi listrik; Peralatan pemurnian dan pengolahan air; Peralatan pendingin udara bergerak; Peralatan
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pendingin udara jendela; Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan pelembab;
Peralatan penerangan khususnya untuk jam dan alarm jam atau sensor yang memantau kesehatan dan kesejahteraan;
Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan penghasil es; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan
memanggang makanan; Peralatan untuk pemanas dan penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan,
pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; Peralatan ventilasi (penyejuk udara)
untuk menghangatkan; Peralatan yang dipanaskan secara listrik untuk mengisi kopi; Perangkat selaput dalam bentuk
saringan–saringan untuk pemurnian air; Perkakas penerangan dengan Oioda Pemancar Cahaya (LEO); Perkakas pengendali
suhu untuk kendaraan; Perkolator alat pembuat kopi (listrik); Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode) untuk
digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Pipa instalasi AC; Pot
kopi elektrik; Produk penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik; Rak untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi;
Regulator gas; Rel untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Ruang pendingin; Ruangan penyimpanan dingin modular;
Rumahan lampu (fitting lampu); Saluran air untuk kamar mandi; Sandal-sandal elektrik; Sandwich toaster, listrik; Saringan kopi
(listrik); Saringan nano untuk mendaur ulang air limbah industri dan domestik; Saringan untuk air minum; Saringan untuk bak
cuci piring dan/atau wastafel.; Saringan untuk kompresor pendingin hawa (AC).; Screen Shower; Selang lentur bagian dari alat
penyejuk udara; Selimut elektrik; Selimut kaki elektrik; Semprong (Cerobong); Semprotan foundation kosmetik listrik untuk
penggunaan sanitasi rumah tangga; Semprotan losion kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Sirkulator-
sirkulator; Sistem sterilisasi uap; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut; Sterilisasi Peralatan Makan; Sterilisasi toilet
UV untuk keperluan rumah tangga; Tabung pendar untuk penerangan; Tas untuk sterilisasi; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Tudung ventilasi untuk oven; Tungku masak [oven]; Unit AC yang
dipasang di jendela; Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan; Unit
pencahayaan untuk rel yang dialiri listrik; Unit pendingin udara perumahan; Unit sterilisasi untuk keperluan medis; Unit
sterilisasi untuk penggunaan medis; aerator hemat air kran; air mancur; air mancur dekoratif; air mancur hias; air mancur meja
hias; air pendingin; air penyaringan unit untuk akuarium; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; aksesoris
pengatur dan pengaman untuk peralatan gas; aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; akumulator panas;
akumulator panas matahari; akumulator uap; alat barbecue; alat cukur busa panas listrik; alat dan mesin penyaringan dan
pembersih udara; alat desinfektan untuk pakaian; alat distilasi untuk keperluan industri; alat distilasi untuk proses kimia; alat
distilasi vakum untuk keperluan industri; alat ion kromatografi pertukaran otomatis untuk keperluan industri; alat ionisasi udara
atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan udara; alat kontrol lingkungan; alat kromatografi cair untuk keperluan
industri; alat kromatografi otomatis untuk keperluan industri; alat kromatografi untuk keperluan industri; alat medis yang
berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi; alat memasak sous-vide, listrik; alat montase dibentuk untuk tungku; alat pelembab udara; alat pemanas listrik tertutup
yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup
yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat
pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk
penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu
dan bertekanan tinggi; alat pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat pencuci
desinfektan; alat pendingin berbasis surya; alat pendingin minuman; alat pendingin udara dan kipas; alat pengering rambut
untuk keperluan industri; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat penghilang bau di udara; alat penghilang bau udara;
alat penyaringan dan sterilisasi air; alat penyemprot asap; alat steamer rambut; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah
tangga; alat sterilisasi untuk botol bayi; alat uap untuk kulit; alat untuk penyaring air minum; alat ventilasi; aparat AC untuk
keperluan rumah tangga; aparat air pelunakan; aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan instalasi
memasak; aparat dan instalasi pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; aparat dan mesin
pemurni air; aparat dan mesin pemurni udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat disinfektan untuk uang kertas;
aparat fumigasi, bukan untuk tujuan medis; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat humidifikasi untuk
digunakan dengan aparat AC; aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk keperluan pertanian; aparat minuman-
pendingin; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas
lantai; aparat pemanas ruangan; aparat pemanasan uap; aparat pembersih minyak; aparat pemurni air untuk keperluan rumah
tangga; aparat pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin air; aparat pendingin udara; aparat pendinginan; aparat
penghilang bau, bukan untuk penggunaan pribadi; aparat pengolahan air limbah; aparatur asupan air; aparatur desalinasi;
aparatur filtrasi akuarium; aparatur kriogenik; aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan pengeringan hewan; aparatur
pembangkit uap; aparatur pemulihan gas; aparatur pemurni udara; aparatur pemurnian gas; aparatur pencahayaan panel
datar; aparatur pengeringan kayu lapis; aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna; aparatur scrubbing gas; aparatur
sterilisasi buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur tanning [tempat tidur matahari]; aparatur udara panas; aparatus industri
untuk memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan industri, komersial atau pertanian;
aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau air; aparatus ionisasi untuk
pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus pengeringan makanan ternak;
aparatus pengeringan serat kimia; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan untuk proses
kimia; aparatus penyegar udara; aparatus untuk dehidrasi limbah makanan; aparatus untuk dispensing es; aparatus untuk
fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran; aparatus untuk raclette, listrik;
aparatus untuk rambut kering; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi; bak mandi
untuk mandi sitz; bak untuk merendam kaki portabel; bak untuk merendam kaki portabel listrik; bantal dipanaskan elektrik,
bukan untuk tujuan medis; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; barbecue, table-top barbecue,
pealatan barbecue dan pemanggang untuk memanggang; basa lamp; baskom sampo untuk penggunaan di tempat pangkas
rambut; bath tub jet; batu sauna; batuan lava untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; bejana kakus gaya Jepang;
berdiri bebas lentera kertas; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras pemanas listrik; berenang aparat renang
pengklorinasi; berwarna menyala obor taman; berwarna obor menyala; biaya overhead mandi; bibcocks; bidet listrik untuk
keperluan rumah tangga; bilik penyamakan; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan air limbah; bioreaktor untuk
digunakan dalam pengolahan limbah; bir kopi, listrik; blast furnace; blower rambut; blower udara panas; bohlam indikator
kendaraan; boiler air panas; boiler gas; boiler listrik; boiler ruang cuci; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler
untuk mandi; boiler, selain bagian dari mesin; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan;
bola pelampung untuk tangki toilet; botol air panas; botol penyaringan air dijual kosong; broiler listrik; buang pipa untuk bak
mandi; buang pipa untuk instalasi sanitasi; busur lampu; candelabras, listrik; cartridge filter akuarium; cekungan Keramas
portabel; cekungan shampoo; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik; ceret, listrik; cerobong asap
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lampu; cetakan wafel, listrik; cincin memasak; coffeepots listrik tanpa kabel; cooktops; cooktops gas; cooktops listrik; cryostats,
selain untuk penggunaan laboratorium; defrosters untuk kendaraan; dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah
tangga; dehumidifiers; dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik;
dehydrators makanan, listrik; dinamo lampu untuk sepeda; dinding spouts untuk mencuci baskom tangan; dipasang kain
selimut untuk botol air panas; dispenser air panas listrik; dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser listrik untuk deodoran
ruangan; dispenser listrik untuk penyegar udara; dispenser minuman, listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau
gas]; downlight; elektrik dipanaskan rel handuk; evaporator untuk peralatan pendingin udara; fiitting, berbentuk, untuk tungku;
filamen magnesium untuk penerangan; filter air; filter akuarium; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi
listrik; filter kopi, listrik; filter pemurni air; filter udara untuk instalasi industri; filter udara untuk keperluan industri; filter udara
untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk penggunaan industri; filter untuk bidet; filter warna untuk aparatur
pencahayaan; fitting mandi; fitting mandi udara panas; fitting oven terbuat dari fireclay; fondue pot, listrik; fondues [aparat
memasak], listrik; footmuffs, elektrik dipanaskan; footwarmers listrik dalam sifat footmuffs; footwarmers listrik untuk
penggunaan pribadi; footwarmers, non-listrik; freezer; freezer kriogenik; freezer listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan
rumah tangga; freezer untuk tujuan penyimpanan medis; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gas memasak oven;
gas memasak oven untuk keperluan rumah tangga; gelas lampu; gelas untuk lampu minyak; generator busa untuk tujuan
hiburan; generator gas panas; generator gelembung sabun untuk tujuan hiburan; generator microbubble untuk mandi;
generator uap; gerak lampu keamanan sensitif; griddles bertenaga gas-[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan
memasak]; guci kopi, listrik; gudang anggur, listrik; heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; hibachis [aparat pemanas
Jepang]; hot plate dan pemanggang listrik; humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat musik; humidifier untuk
keperluan rumah tangga; humidifier untuk radiator pemanas sentral; humidifier, listrik; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller
udara untuk ventilasi; induksi listrik (ranges listrik); industri oven memasak; insenerator sampah; insinerator; insinerator limbah
untuk keperluan industri; insinerator pembuangan limbah; insinerator sampah; insinerator sampah untuk keperluan industri;
insinerator sampah untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC
sentral untuk keperluan industri; instalasi AC sentral untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk keperluan industri;
instalasi air hujan pemurnian; instalasi air pelunakan; instalasi conveyor abu, otomatis; instalasi cryosauna; instalasi dan mesin
pendingin; instalasi desalinasi; instalasi kamar yang bersih; instalasi kayu lapis pengeringan; instalasi mandi; instalasi mandi
mandi; instalasi mandi sauna; instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat kopi; instalasi pakan pengeringan hewan;
instalasi pasokan air; instalasi pemanas [air]; instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi
pemanas sentral gas berbahan bakar; instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir; instalasi pembangkit uap; instalasi pembilasan
air; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pemurnian gas; instalasi pemurnian untuk pembuangan
air; instalasi pencahayaan; instalasi pencahayaan untuk kendaraan udara; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk air;
instalasi pendingin untuk cairan; instalasi pendingin untuk kendaraan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan
pencahayaan; instalasi pengeringan; instalasi pengolahan air limbah; instalasi penyaringan air; instalasi penyaringan udara;
instalasi polimerisasi; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel; instalasi scrubbing gas; instalasi untuk bahan bakar nuklir
pengolahan; instalasi untuk membakar gas; instalasi untuk penerangan jalan; instalasi untuk pengolahan bahan bakar nuklir
dan bahan moderator nuklir; instalasi ventilasi; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; jack pemanggang; jet air; jet air
untuk digunakan di bak mandi; kalsinasi kiln untuk keperluan industri; kamar bersih; kamar mandi tenggelam; kap lampu; kapal
uap handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan; kapal uap telur
listrik untuk keperluan rumah tangga; kapas membuat permen mesin; kapsul kopi yang dapat diisi ulang untuk mesin kopi
listrik; kapsul kopi, kosong, untuk mesin kopi listrik; kapsul teh yang dapat diisi ulang untuk mesin teh listrik; karbon untuk
lampu busur; katup hidran  dari Logam; katup kontrol mandi; katup meteran dan penyaring air untuk digunakan dalam industri
bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup radiator termostatik; katup udara untuk instalasi pemanas uap;
kebakaran gas; kekuatan mandi; kelopak untuk kursi toilet; kendi penyaringan air; kepala shower; keran *; keran air; keran
bidet; keran saluran pipa; keran untuk bak cuci; keran untuk mencuci baskom tangan; keran untuk pipa dan saluran pipa;
keran yang digunakan untuk kamar mandi; kerangka struktural untuk oven; kerudung kompor; kerudung untuk aparat AC;
kerudung ventilasi; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; ketel logam, listrik; ketel uap; kiln; kiln furniture
[penopang]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas angin ruangan; kipas atap; kipas langit-langit; kipas listrik portabel;
kipas listrik untuk keperluan rumah tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kloset portabel dan sekali pakai; kolam air
panas; kolektor panas matahari [pemanasan]; kolom distilasi; kolom kromatografi untuk keperluan industri; kompor; kompor
[aparat pemanas]; kompor batubara; kompor berkemah; kompor bertekanan; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor
induksi; kompor listrik; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor memasak
listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor minyak; kompor portable; kompor telur, listrik; kondensor gas, selain bagian dari
mesin; kondisioner kulit elektrik menggunakan ion introducers untuk tujuan rumah tangga; kontainer berpendingin; kontrol air
katup untuk kran; korek api *; korek api gas; korek api gesekan untuk memicu Bunsen pembakar; korek api gesekan untuk
menyalakan gas; korek api lilin; korek api panggangan; korek api piroforik, selain untuk perokok; kotak abu tungku; kotak
pendingin, listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; kran tunggal tuas untuk tenggelam; kulkas gas;
kulkas kimchi; kulkas kosmetik; kulkas portable; kulkas-freezer; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau
pendinginan instalasi]; kursi toilet; kurung untuk pembakar gas; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu Natal,
selain lilin; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan
darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk
kendaraan darat; lampu curling; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan otomotif; lampu depan portabel; lampu depan
untuk tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk sepeda; lampu
discharge; lampu gas; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu
keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu keselamatan; lampu keselamatan LED;
lampu klieg; lampu kuku UV; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin
LED; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu miniatur;
lampu minyak; lampu neon; lampu penambang; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk
mobil; lampu pergelangan tangan dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu reflektor; lampu rem untuk
kendaraan; lampu sepeda; lampu siklus; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot untuk digunakan pada
kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu taman; lampu
tanning; lampu trailer perahu; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu untuk mobil; lampu untuk
penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu utilitas portabel; lantai saluran; layar mandi; lemari display freezer; lemari
display pendingin; lemari es; lemari es listrik; lemari es portabel untuk penggunaan konsumen; lemari es untuk tujuan
penyimpanan medis; lemari pendingin; lentera Cina listrik; lentera kertas; lentera kertas Jepang; lentera kertas portable;
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lentera lilin; lentera listrik; lentera minyak; libur lampu listrik; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; lilin flameless;
lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; listrik botol air panas; listrik piring panas; luminer listrik; mandi kepala hemat air;
mandi layar; mandi mixer; mandi nampan; mandi pencampuran katup; mandi portabel; mandi shower; mangkuk cuci tangan
(bagian dari instalasi sanitasi); mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit; mangkuk toilet dengan air jet
bidet terintegrasi; mantel lampu; matahari lampu; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi untuk penggunaan komersial;
meja dekoratif berbahan bakar obor; membaca lampu; menara pendingin air; menara penyulingan untuk distilasi; mencuci
tangan cekungan [bagian dari instalasi sanitasi]; menembakkan gas pemanasan instalasi; menembakkan gas tungku;
menerobos lampu untuk kendaraan darat; mengatur aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur peralatan untuk instalasi
pipa gas; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; meracik sistem untuk penyegar udara; merokok generator untuk
memasak; merokok menghasilkan peralatan untuk memasak; mesin asap; mesin cuci untuk kran air; mesin es dan aparat;
mesin es dispensing; mesin kabut; mesin kayu lapis pengeringan; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi
otomatis; mesin kopi, listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin pemanggang roti; mesin pembangkit asap buatan; mesin
pembersih udara; mesin pembuatan es krim; mesin pembuatan roti otomatis untuk keperluan rumah tangga; mesin pemurni
udara; mesin pemurnian air; mesin pendingin; mesin pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan
dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin pengering laundry; mesin pengering pakaian; mesin
pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; mesin
pengeringan kokon; mesin popcorn; mesin sous-vide; mesin untuk membuat susu kedelai; mesin untuk membuat susu
kedelai, listrik; minibar; minuman pendinginan dan es meracik mesin; mug dipanaskan secara elektrik; multicookers; musik
lampu pohon Natal; navigasi lampu untuk pesawat; non-listrik piring panas untuk keperluan rumah tangga; non-portabel es
dada untuk keperluan rumah tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk digunakan dapur; obor dapur pukulan; obor
lilin; obor saku, listrik; obor teras; off-road bar cahaya untuk kendaraan; oksidasi termal untuk pengendalian pencemaran
udara industri; oven gas; oven gigi; oven konveksi; oven memanggang; oven memasak; oven memasak komersial; oven
memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven microwave [aparat memasak];
oven microwave untuk keperluan industri; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven udara panas;
oven, termasuk portabel; pabrik desalinasi; pabrik desalinasi air laut; pabrik polimerisasi; panci masak listrik untuk keperluan
industri; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci pemanas; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; panci
penggorengan listrik; panci, listrik; pancuran air minum; pancuran air untuk mandi; pancuran portabel dan pancurang tangan;
panel cahaya; panel mandi; panel pengumpul panas matahari; panggangan dalam ruangan listrik; pasteurisers; pegangan
siram untuk toilet; pelampung untuk tangki jamban; pelunak air; pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air
berbahan bakar gas; pemanas air berbahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga; pemanas air induksi; pemanas air
listrik; pemanas air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air untuk keperluan industri; pemanas air untuk keperluan
rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas akuarium; pemanas berseri-seri;
pemanas berseri-seri listrik; pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara;
pemanas celup; pemanas listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar; pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk
penggunaan laboratorium; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas ruang; pemanas tempat tidur air;
pemanas teras; pemanas teras gas; pemanas teras, listrik; pemanas ulang; pemanas/kipas; pemanasan kembali tungku untuk
keperluan industri; pemanasan laci untuk dapur; pemandian spa [pembuluh]; pemanggang (peralatan dapur), pemanggang
listrik, pemanggang gas; pemanggang barbekyu; pemanggang gas; pemanggang sandwich listrik; pemantik gas; pemantik
piezo, selain untuk perokok; pembakar; pembakar Bunsen untuk penggunaan laboratorium; pembakar alkohol; pembakar gas;
pembakar gas portabel; pembakar gas untuk keperluan industri; pembakar laboratorium; pembakar minyak; pembakar pijar;
pembakar untuk lampu; pembersih udara; pembersih udara portabel; pembersih udara rumah tangga; pembersih udara rumah
tangga dan ionizers; pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik;
pembilasan peralatan untuk toilet; pembuat es; pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga;
pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik; pembuat panini, listrik; pembuat sandwich, listrik; pembuat waffle listrik;
pembuat yogurt listrik; pembuatan es mesin; pemegang kap lampu; pemuatan peralatan untuk tungku; pemurni air untuk
keperluan industri; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; pemurni udara industri; penanak nasi; penanak nasi listrik;
penangkal pukulan air; pencahayaan peralatan untuk showcase; pencampuran katup untuk kran; pendingin; pendingin air
termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan
(refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan; pendingin anggur, listrik;
pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin instalasi; pendingin instalasi untuk tembakau; pendingin
kontainer; pendingin ruang; pendingin udara yang dapat dibawa kemana-mana; pendingin untuk tungku; pendinginan instalasi;
pendinginan instalasi dan freezer; penerangan jalan cerdas; penerangan track; penerangan, pemanasan, pencairan es,
pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; penerima energi surya;
pengasap untuk lebah; pengering binatu listrik; pengering futon untuk keperluan rumah tangga; pengering hood; pengering
jatuh untuk mencuci; pengering piring listrik; pengering rambut; pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam;
pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga; pengering sepatu
listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering tangan otomatis; pengering udara; penggemar aliran aksial untuk AC;
penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah tangga; penggemar ventilasi untuk keperluan industri; penggemar
ventilasi untuk keperluan rumah tangga; penggemar ventilasi untuk penggunaan komersial; penggorengan dalam industri;
penggorengan dalam, listrik; penghangat listrik untuk botol susu; penghangat makanan listrik; penghangat minuman listrik;
penghangat minuman, listrik; penghangat piring; penghangat tangan USB-powered; penghangat tempat tidur; penguap listrik
dan daya yang dioperasikan untuk keperluan rumah tangga; pengukus makanan; pengukus makanan, listrik; pengukus nasi
menggunakan listrik; pengukus sayuran menggunakan listrik; pengumpul panas matahari; penlights; penurun lembab listrik;
penurun udara; penutup bak mandi; penutup kompor; penyala gas untuk oven; penyalur (penerangan); penyaring udara untuk
keperluan industri (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya
dengan mobil; penyaring udara untuk ruangan; penyaring untuk aquarium; penyaringan air dan aparat pemurnian; penyemprot
kepala pancuran; penyiraman instalasi, otomatis; peralatan  pembeku untuk keperluan industri; peralatan dan instalasi
pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap,
memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan dan mesin pendingin; peralatan distilasi,
bukan untuk tujuan ilmiah; peralatan filtrasi yang berfungsi untuk kedalaman; peralatan kamar mandi; peralatan listrik untuk
membuat yogurt; peralatan listrik untuk pembuatan kopi; peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak, listrik;
peralatan pasokan air; peralatan pemanas tenaga surya; peralatan penerangan LED; peralatan penghasil uap dan memasak;
peralatan perawatan pakaian; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau
(deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan perawatan wajah elektrik
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untuk penggunaan komersil; peralatan perawatan wajah elektrik untuk tujuan rumah tangga; peralatan perawatan wajah
menggunakan gelombang ultrasonik untuk tujuan rumah tangga; peralatan sanitasi; peralatan untuk air desinfektan; peralatan
untuk menggelapkan warna kulit; peralatan untuk menghilangkan embun dan bekuan es pada jendela; peralatan untuk rambut
kering; peralatan untuk westafel; peralatan ventilasi; peralatan wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk penggunaan
komersial; peralatan-peralatan untuk memanaskan cairan-cairan; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting];
perangkat anti-silau untuk mobil (alat kelengkapan lampu); perangkat pembangkit listrik berbasis fotovoltaik; perangkat
pencahayaan LED; peranti dan instalasi pendingin; percolators kopi, listrik; perebus/boiler air listrik; peredam [pemanasan];
perlengkapan lampu; perlengkapan lampu surya, yaitu, unit dan perlengkapan pencahayaan tenaga surya di dalam dan luar
ruangan; perlengkapan lampu, termasuk perlengkapan lampu bertenaga surya; perlengkapan lilin pencahayaan; perlengkapan
outdoor; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan penerangan listrik; pintu
mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari
instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi
wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi
sanitasi; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas untuk keperluan rumah tangga; piring pemanas; platform
mandi; pot moka listrik; proyektor cahaya; pusaran air-jet aparat; radiator [pemanasan]; radiator inframerah; radiator listrik
untuk memanaskan bangunan; radiator pemanas sentral; radiator, listrik; rak pengering listrik untuk mengeringkan pakaian;
recuperators untuk proses kimia; reflektor kendaraan; reflektor perahu; reflektor sepeda; reflektor sepeda dan lampu sepeda;
regenerator panas; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu otomatis [katup
termostatik] untuk radiator pemanas sentral; reheaters udara; rice cooker industri; roaster; roaster buah; roaster kopi; roaster
kopi, listrik; roaster listrik; roaster listrik untuk keperluan industri; roaster malt; roaster tembakau; rotary kiln; rotisseries; ruang
bersih [instalasi sanitasi]; ruang pembakaran; salju mesin pembuatan; saluran air instalasi; saringan untuk saluran
pembuangan air didapur; sauna kompor; scrubber gas [bagian dari instalasi gas]; scrubber gas dan aparat pemurnian; selang
mandi; selimut pelindung keselamatan anak untuk spouts bathtub; selimut, listrik, bukan untuk tujuan medis; semi-otomatis
mesin kopi listrik; semprot kepala untuk mandi; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; sepenuhnya otomatis
mesin kopi listrik; septic tank untuk keperluan industri; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; sink dapur; sisi-
entry mandi untuk digunakan oleh fisik cacat; sistem irigasi tetes; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar
cahaya), catu daya dan kabel; sistem pengolahan air limbah modular terdiri dari pompa submersible penggerak hidrolik
opsional; sistem sprinkler untuk irigasi; sistem sprinkler untuk irigasi rumput; sistem tumbuh hidroponik; sistem udara panas
matahari untuk keperluan pemanasan; soket untuk lampu listrik; sorot; sorot intensitas tinggi; sorot saku; spit pemanggang;
spit pemanggang untuk oven; spouts bath tub; spouts dinding untuk mandi; spouts dinding-mount untuk tenggelam; spouts
dinding-mount untuk toilet; steamer rambut untuk penggunaan salon kecantikan; steamer rambut untuk salon kecantikan;
steker lampu listrik; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi buku; sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi susu;
sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi uap untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi uap
untuk tujuan medis; sterilisasi udara; sterilisasi ultrasonik; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi
ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air; sterilisasi untuk botol susu; sterilisasi untuk instrumen bedah; sterilisasi
untuk instrumen gigi; sterilisasi untuk keperluan industri; sterilisasi untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk
penggunaan laboratorium; sterilisasi untuk peralatan medis; sterilisasi untuk sikat gigi; sterilisasi untuk tujuan medis; stills *;
sumbu untuk korek api; superheaters uap untuk keperluan industri; susu instalasi pendingin; table-top raclette panggangan,
listrik; tabung bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung lampu neon; tajines, listrik;
tanaman pembuangan limbah; tangki air industri; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air tekanan; tangki
pemurnian air; tangki pengolahan air limbah; tank flushing; tank pengolahan air limbah untuk keperluan industri; tank
pengolahan air limbah untuk keperluan rumah tangga; tank toilet; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator; tempa,
portable; tenda mandi; toaster roti; toaster roti listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet; toilet diadaptasi
untuk digunakan oleh fisik cacat; toilet hemat air; toilet kompos; toilet portable; toilet, portable; trek pencahayaan [aparat
pencahayaan]; tudung ventilasi untuk kompor; tudung ventilasi untuk laboratorium; tumbuk membuat mesin kue beras, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; tungku dan perapian; tungku difusi untuk keperluan industri; tungku industri; tungku peleburan;
tungku pemanasan; tungku pembakaran kayu; tungku refraktori; tungku surya; tungku terbuka tungku; tungku untuk logam
mencair; tungku untuk memulihkan logam bekas; tungku, selain untuk penggunaan laboratorium; tutup radiator; uap aparat
wajah [sauna]; uap merkuri lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu; unit AC; unit AC jendela-
mount; unit AC perumahan; unit air pelunakan; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel; unit desalinasi;
unit didinginkan untuk meracik minuman; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit pelunakan air listrik untuk
keperluan rumah tangga; unit pemurni udara; unit pemurni udara untuk keperluan industri; unit pemurni udara untuk keperluan
rumah tangga; unit pemurni udara untuk penggunaan komersial; unit pemurnian air; unit pemurnian air untuk memproduksi air
minum; unit penanganan udara; unit pendingin air; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol suhu, selain mesin
penjual otomatis; unit pengolahan air untuk mengaerasi dan sirkulasi air; unit penyaringan air; unit penyaringan air terbalik
osmosis; unit penyulingan air; urinal portabel untuk kegiatan di luar ruangan [instalasi sanitasi]; ventilasi [AC] instalasi dan
peralatan; ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; ventilasi [AC] instalasi untuk laboratorium; ventilasi penggemar untuk
digunakan dalam kendaraan; ventilator turbin [aparat ventilasi]; ventilator untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak,
gas dan pembangkit tenaga listrik; walk-in freezer; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; window aparat AC;  keran
air===
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Nama Merek : BENZO + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC untuk ruang

pemrosesan data; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; Aerasi, Khususnya untuk ruang tamu; Alat aerasi, Khususnya
untuk ruang tamu; Alat anti silau untuk kendaraan; Alat listrik untuk membuat minuman; Alat memasak; Alat pemanas dan
pendingin udara gabungan; Alat pemanas listrik untuk memasak untuk keperluan industri; Alat pembersih udara, Khususnya
untuk ruang tamu; Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk
keperluan rumah tangga; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan
lampu-lampu khusus untuk kecantikan.; Alat penghangat kaki elektrik Jepang untuk keperluan rumah tangga; Alat penghasil
uap untuk tujuan memasak; Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara
dalam ruangan dengan cara mendinginkannya secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga;
Alat penyangrai kopi; Alat penyaringan air; Alat penyejuk minuman; Alat untuk memanaskan makanan menggunakan
kombinasi udara dan uap; Alat untuk menjaga minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Alat untuk
menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyaring dan menyeduh teh; Alat untuk menyediakan air panas; Anglo; Aparat
pemanas untuk menghilangkan kabut pada kaca kendaraan; Aparat pengolahan udara, Khususnya untuk tempat tinggal;
Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma
listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan
wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai,
dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, pengharum udara yang dioperasikan dengan
listrik atau baterai; Aparatus pengering sampah makanan; Bak untuk perendam kaki; Bantalan, bantal dan selimut yang
dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu; Dispenser air; Dispenser
pengharum listrik; Filter
virus untuk ventilasi; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk digunakan dengan peralatan untuk penyediaan
air; Filter untuk membersihkan udara; Filter untuk pemurnian air; Fitting lampu; Gembreng; Hidran untuk dapur; Humidifier
penghasil anion; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk
ruang tamu; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk penggunaan industri; Instalasi pendingin udara domestik; Instalasi
penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi
kesehatan; Instalasi penguapan; Instalasi sterilisasi; Instalasi untuk membuat kopi; Instalasi yang menggabungkan ketel dan
pembuat uap untuk memproduksi air panas; Jamban; Kakus (WC); Karpet yang dipanaskan dengan listrik; Karpet-karpet yang
dipanaskan dengan listrik untuk keperluan rumah tangga; Kemasan pemanas (bukan untuk keperluan medis); Kemasan
pendingin dan pemanas diisi dengan bahan kimia yang bereaksi saat memanasakan dan mendinginkan tubuh; Keran; Keran
air minum; Keran ledeng; Keran untuk pipa; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas untuk peralatan AC; Kipas ventilasi; Kloset air;
Kombinasi pengering mesin cuci-; Kompor–kompor gas; Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kopi mesin
domestik (elektrik); LED umpan memancing; Lampu CFL/LHE  / lampu hemat energi; Lampu Colen; Lampu Iklan; Lampu
Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu darurat; Lampu diatas
kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu malam; Lampu
meja; Lampu pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu perangkap serangga; Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa
digerakan sesuai dengan treknya; Lampu spot; Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu untuk di dinding;
Lampu untuk instalasi eksternal; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu
untuk penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk
penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan restoran; Lampu untuk penerangan
rumah; Lampu untuk penerangan taman; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Lemari es; Lemari mayat; Lemari
pendingin dan pemanas listrik; Lembar penahan panas untuk bak mandi; Lembaran aroma/pewangi untuk alat pengatur
pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga; Lentera; Matras-matras pemanas elektrik; Matras-matras
tidur elektrik; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi espresso; Mesin lampu LED; Mesin listrik
pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur pakaian
yang berfungsi untuk mengharumkan, mensterilkan dan menguapi pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik untuk
mengeringkan pakaian yang mempunyai fungsi untuk mensterilkan, mengharumkan dan menghilangkan kusut untuk
keperluan rumah tangga; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat kopi bubuk; Mesin pendingin; Mesin pengering kuku
untuk salon kecantikan; Mesin pengering piring untuk restoran; Mesin pengering untuk pertanian; Mesin, peralatan untuk
pengolahan steril;; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang
mengatur pencucian pakaian dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga; Oncor (Obor); Padasan (Bak Mandi); Panci saji elektronik; Panel tampilan diode pemancar cahaya organik;
Panggangan; Pelembab (humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pemanas bantal secara elektrik, bukan untuk
tujuan medis; Pemanas perapian elektrik; Pemanggang [peranti memasak]; Pemanggang kopi; Pemantul cahaya lampu;
Pembersih udara; Pembersih udara rumah tangga; Pemijat wajah; Pemijat wajah listrik; Penahan kap lampu; Pencahayaan
langit-langit; Pencahayaan taman; Pendingin susu; Pendingin, listrik; Penerangan; Penerangan LED; Penerangan untuk
lemari, dapur, ruang kerja, gudang, unit rak, dan lemari; Pengering futon elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pengering
pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); Penggiling tortilla, listrik; Penghangat (bukan untuk penggunaan medis);
Penghangat selimut; Penyaring air minum; Penyebar cahaya (LED); Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan  sterilisasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam
mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri bioteknologi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam
mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri farmasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam
mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri medis; Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas,
pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan electrothermic rumah tangga, selain untuk tujuan kecantikan atau sanitasi;
Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan listrik yang
digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan
pembuat minuman kopi listrik; Peralatan pemurnian dan pengolahan air; Peralatan pendingin udara bergerak; Peralatan
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pendingin udara jendela; Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan pelembab;
Peralatan penerangan khususnya untuk jam dan alarm jam atau sensor yang memantau kesehatan dan kesejahteraan;
Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan penghasil es; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan
memanggang makanan; Peralatan untuk pemanas dan penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan,
pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; Peralatan ventilasi (penyejuk udara)
untuk menghangatkan; Peralatan yang dipanaskan secara listrik untuk mengisi kopi; Perangkat selaput dalam bentuk
saringan–saringan untuk pemurnian air; Perkakas penerangan dengan Oioda Pemancar Cahaya (LEO); Perkakas pengendali
suhu untuk kendaraan; Perkolator alat pembuat kopi (listrik); Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode) untuk
digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Pipa instalasi AC; Pot
kopi elektrik; Produk penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik; Rak untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi;
Regulator gas; Rel untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Ruang pendingin; Ruangan penyimpanan dingin modular;
Rumahan lampu (fitting lampu); Saluran air untuk kamar mandi; Sandal-sandal elektrik; Sandwich toaster, listrik; Saringan kopi
(listrik); Saringan nano untuk mendaur ulang air limbah industri dan domestik; Saringan untuk air minum; Saringan untuk bak
cuci piring dan/atau wastafel.; Saringan untuk kompresor pendingin hawa (AC).; Screen Shower; Selang lentur bagian dari alat
penyejuk udara; Selimut elektrik; Selimut kaki elektrik; Semprong (Cerobong); Semprotan foundation kosmetik listrik untuk
penggunaan sanitasi rumah tangga; Semprotan losion kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Sirkulator-
sirkulator; Sistem sterilisasi uap; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut; Sterilisasi Peralatan Makan; Sterilisasi toilet
UV untuk keperluan rumah tangga; Tabung pendar untuk penerangan; Tas untuk sterilisasi; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Tudung ventilasi untuk oven; Tungku masak [oven]; Unit AC yang
dipasang di jendela; Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan; Unit
pencahayaan untuk rel yang dialiri listrik; Unit pendingin udara perumahan; Unit sterilisasi untuk keperluan medis; Unit
sterilisasi untuk penggunaan medis; aerator hemat air kran; air mancur; air mancur dekoratif; air mancur hias; air mancur meja
hias; air pendingin; air penyaringan unit untuk akuarium; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; aksesoris
pengatur dan pengaman untuk peralatan gas; aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; akumulator panas;
akumulator panas matahari; akumulator uap; alat barbecue; alat cukur busa panas listrik; alat dan mesin penyaringan dan
pembersih udara; alat desinfektan untuk pakaian; alat distilasi untuk keperluan industri; alat distilasi untuk proses kimia; alat
distilasi vakum untuk keperluan industri; alat ion kromatografi pertukaran otomatis untuk keperluan industri; alat ionisasi udara
atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan udara; alat kontrol lingkungan; alat kromatografi cair untuk keperluan
industri; alat kromatografi otomatis untuk keperluan industri; alat kromatografi untuk keperluan industri; alat medis yang
berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi; alat memasak sous-vide, listrik; alat montase dibentuk untuk tungku; alat pelembab udara; alat pemanas listrik tertutup
yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup
yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat
pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk
penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu
dan bertekanan tinggi; alat pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat pencuci
desinfektan; alat pendingin berbasis surya; alat pendingin minuman; alat pendingin udara dan kipas; alat pengering rambut
untuk keperluan industri; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat penghilang bau di udara; alat penghilang bau udara;
alat penyaringan dan sterilisasi air; alat penyemprot asap; alat steamer rambut; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah
tangga; alat sterilisasi untuk botol bayi; alat uap untuk kulit; alat untuk penyaring air minum; alat ventilasi; aparat AC untuk
keperluan rumah tangga; aparat air pelunakan; aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan instalasi
memasak; aparat dan instalasi pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; aparat dan mesin
pemurni air; aparat dan mesin pemurni udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat disinfektan untuk uang kertas;
aparat fumigasi, bukan untuk tujuan medis; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat humidifikasi untuk
digunakan dengan aparat AC; aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk keperluan pertanian; aparat minuman-
pendingin; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas
lantai; aparat pemanas ruangan; aparat pemanasan uap; aparat pembersih minyak; aparat pemurni air untuk keperluan rumah
tangga; aparat pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin air; aparat pendingin udara; aparat pendinginan; aparat
penghilang bau, bukan untuk penggunaan pribadi; aparat pengolahan air limbah; aparatur asupan air; aparatur desalinasi;
aparatur filtrasi akuarium; aparatur kriogenik; aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan pengeringan hewan; aparatur
pembangkit uap; aparatur pemulihan gas; aparatur pemurni udara; aparatur pemurnian gas; aparatur pencahayaan panel
datar; aparatur pengeringan kayu lapis; aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna; aparatur scrubbing gas; aparatur
sterilisasi buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur tanning [tempat tidur matahari]; aparatur udara panas; aparatus industri
untuk memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan industri, komersial atau pertanian;
aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau air; aparatus ionisasi untuk
pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus pengeringan makanan ternak;
aparatus pengeringan serat kimia; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan untuk proses
kimia; aparatus penyegar udara; aparatus untuk dehidrasi limbah makanan; aparatus untuk dispensing es; aparatus untuk
fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran; aparatus untuk raclette, listrik;
aparatus untuk rambut kering; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi; bak mandi
untuk mandi sitz; bak untuk merendam kaki portabel; bak untuk merendam kaki portabel listrik; bantal dipanaskan elektrik,
bukan untuk tujuan medis; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; barbecue, table-top barbecue,
pealatan barbecue dan pemanggang untuk memanggang; basa lamp; baskom sampo untuk penggunaan di tempat pangkas
rambut; bath tub jet; batu sauna; batuan lava untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; bejana kakus gaya Jepang;
berdiri bebas lentera kertas; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras pemanas listrik; berenang aparat renang
pengklorinasi; berwarna menyala obor taman; berwarna obor menyala; biaya overhead mandi; bibcocks; bidet listrik untuk
keperluan rumah tangga; bilik penyamakan; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan air limbah; bioreaktor untuk
digunakan dalam pengolahan limbah; bir kopi, listrik; blast furnace; blower rambut; blower udara panas; bohlam indikator
kendaraan; boiler air panas; boiler gas; boiler listrik; boiler ruang cuci; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler
untuk mandi; boiler, selain bagian dari mesin; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan;
bola pelampung untuk tangki toilet; botol air panas; botol penyaringan air dijual kosong; broiler listrik; buang pipa untuk bak
mandi; buang pipa untuk instalasi sanitasi; busur lampu; candelabras, listrik; cartridge filter akuarium; cekungan Keramas
portabel; cekungan shampoo; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik; ceret, listrik; cerobong asap
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lampu; cetakan wafel, listrik; cincin memasak; coffeepots listrik tanpa kabel; cooktops; cooktops gas; cooktops listrik; cryostats,
selain untuk penggunaan laboratorium; defrosters untuk kendaraan; dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah
tangga; dehumidifiers; dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik;
dehydrators makanan, listrik; dinamo lampu untuk sepeda; dinding spouts untuk mencuci baskom tangan; dipasang kain
selimut untuk botol air panas; dispenser air panas listrik; dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser listrik untuk deodoran
ruangan; dispenser listrik untuk penyegar udara; dispenser minuman, listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau
gas]; downlight; elektrik dipanaskan rel handuk; evaporator untuk peralatan pendingin udara; fiitting, berbentuk, untuk tungku;
filamen magnesium untuk penerangan; filter air; filter akuarium; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi
listrik; filter kopi, listrik; filter pemurni air; filter udara untuk instalasi industri; filter udara untuk keperluan industri; filter udara
untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk penggunaan industri; filter untuk bidet; filter warna untuk aparatur
pencahayaan; fitting mandi; fitting mandi udara panas; fitting oven terbuat dari fireclay; fondue pot, listrik; fondues [aparat
memasak], listrik; footmuffs, elektrik dipanaskan; footwarmers listrik dalam sifat footmuffs; footwarmers listrik untuk
penggunaan pribadi; footwarmers, non-listrik; freezer; freezer kriogenik; freezer listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan
rumah tangga; freezer untuk tujuan penyimpanan medis; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gas memasak oven;
gas memasak oven untuk keperluan rumah tangga; gelas lampu; gelas untuk lampu minyak; generator busa untuk tujuan
hiburan; generator gas panas; generator gelembung sabun untuk tujuan hiburan; generator microbubble untuk mandi;
generator uap; gerak lampu keamanan sensitif; griddles bertenaga gas-[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan
memasak]; guci kopi, listrik; gudang anggur, listrik; heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; hibachis [aparat pemanas
Jepang]; hot plate dan pemanggang listrik; humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat musik; humidifier untuk
keperluan rumah tangga; humidifier untuk radiator pemanas sentral; humidifier, listrik; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller
udara untuk ventilasi; induksi listrik (ranges listrik); industri oven memasak; insenerator sampah; insinerator; insinerator limbah
untuk keperluan industri; insinerator pembuangan limbah; insinerator sampah; insinerator sampah untuk keperluan industri;
insinerator sampah untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC
sentral untuk keperluan industri; instalasi AC sentral untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk keperluan industri;
instalasi air hujan pemurnian; instalasi air pelunakan; instalasi conveyor abu, otomatis; instalasi cryosauna; instalasi dan mesin
pendingin; instalasi desalinasi; instalasi kamar yang bersih; instalasi kayu lapis pengeringan; instalasi mandi; instalasi mandi
mandi; instalasi mandi sauna; instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat kopi; instalasi pakan pengeringan hewan;
instalasi pasokan air; instalasi pemanas [air]; instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi
pemanas sentral gas berbahan bakar; instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir; instalasi pembangkit uap; instalasi pembilasan
air; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pemurnian gas; instalasi pemurnian untuk pembuangan
air; instalasi pencahayaan; instalasi pencahayaan untuk kendaraan udara; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk air;
instalasi pendingin untuk cairan; instalasi pendingin untuk kendaraan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan
pencahayaan; instalasi pengeringan; instalasi pengolahan air limbah; instalasi penyaringan air; instalasi penyaringan udara;
instalasi polimerisasi; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel; instalasi scrubbing gas; instalasi untuk bahan bakar nuklir
pengolahan; instalasi untuk membakar gas; instalasi untuk penerangan jalan; instalasi untuk pengolahan bahan bakar nuklir
dan bahan moderator nuklir; instalasi ventilasi; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; jack pemanggang; jet air; jet air
untuk digunakan di bak mandi; kalsinasi kiln untuk keperluan industri; kamar bersih; kamar mandi tenggelam; kap lampu; kapal
uap handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan; kapal uap telur
listrik untuk keperluan rumah tangga; kapas membuat permen mesin; kapsul kopi yang dapat diisi ulang untuk mesin kopi
listrik; kapsul kopi, kosong, untuk mesin kopi listrik; kapsul teh yang dapat diisi ulang untuk mesin teh listrik; karbon untuk
lampu busur; katup hidran  dari Logam; katup kontrol mandi; katup meteran dan penyaring air untuk digunakan dalam industri
bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup radiator termostatik; katup udara untuk instalasi pemanas uap;
kebakaran gas; kekuatan mandi; kelopak untuk kursi toilet; kendi penyaringan air; kepala shower; keran *; keran air; keran
bidet; keran saluran pipa; keran untuk bak cuci; keran untuk mencuci baskom tangan; keran untuk pipa dan saluran pipa;
keran yang digunakan untuk kamar mandi; kerangka struktural untuk oven; kerudung kompor; kerudung untuk aparat AC;
kerudung ventilasi; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; ketel logam, listrik; ketel uap; kiln; kiln furniture
[penopang]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas angin ruangan; kipas atap; kipas langit-langit; kipas listrik portabel;
kipas listrik untuk keperluan rumah tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kloset portabel dan sekali pakai; kolam air
panas; kolektor panas matahari [pemanasan]; kolom distilasi; kolom kromatografi untuk keperluan industri; kompor; kompor
[aparat pemanas]; kompor batubara; kompor berkemah; kompor bertekanan; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor
induksi; kompor listrik; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor memasak
listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor minyak; kompor portable; kompor telur, listrik; kondensor gas, selain bagian dari
mesin; kondisioner kulit elektrik menggunakan ion introducers untuk tujuan rumah tangga; kontainer berpendingin; kontrol air
katup untuk kran; korek api *; korek api gas; korek api gesekan untuk memicu Bunsen pembakar; korek api gesekan untuk
menyalakan gas; korek api lilin; korek api panggangan; korek api piroforik, selain untuk perokok; kotak abu tungku; kotak
pendingin, listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; kran tunggal tuas untuk tenggelam; kulkas gas;
kulkas kimchi; kulkas kosmetik; kulkas portable; kulkas-freezer; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau
pendinginan instalasi]; kursi toilet; kurung untuk pembakar gas; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu Natal,
selain lilin; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan
darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk
kendaraan darat; lampu curling; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan otomotif; lampu depan portabel; lampu depan
untuk tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk sepeda; lampu
discharge; lampu gas; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu
keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu keselamatan; lampu keselamatan LED;
lampu klieg; lampu kuku UV; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin
LED; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu miniatur;
lampu minyak; lampu neon; lampu penambang; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk
mobil; lampu pergelangan tangan dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu reflektor; lampu rem untuk
kendaraan; lampu sepeda; lampu siklus; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot untuk digunakan pada
kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu taman; lampu
tanning; lampu trailer perahu; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu untuk mobil; lampu untuk
penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu utilitas portabel; lantai saluran; layar mandi; lemari display freezer; lemari
display pendingin; lemari es; lemari es listrik; lemari es portabel untuk penggunaan konsumen; lemari es untuk tujuan
penyimpanan medis; lemari pendingin; lentera Cina listrik; lentera kertas; lentera kertas Jepang; lentera kertas portable;
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lentera lilin; lentera listrik; lentera minyak; libur lampu listrik; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; lilin flameless;
lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; listrik botol air panas; listrik piring panas; luminer listrik; mandi kepala hemat air;
mandi layar; mandi mixer; mandi nampan; mandi pencampuran katup; mandi portabel; mandi shower; mangkuk cuci tangan
(bagian dari instalasi sanitasi); mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit; mangkuk toilet dengan air jet
bidet terintegrasi; mantel lampu; matahari lampu; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi untuk penggunaan komersial;
meja dekoratif berbahan bakar obor; membaca lampu; menara pendingin air; menara penyulingan untuk distilasi; mencuci
tangan cekungan [bagian dari instalasi sanitasi]; menembakkan gas pemanasan instalasi; menembakkan gas tungku;
menerobos lampu untuk kendaraan darat; mengatur aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur peralatan untuk instalasi
pipa gas; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; meracik sistem untuk penyegar udara; merokok generator untuk
memasak; merokok menghasilkan peralatan untuk memasak; mesin asap; mesin cuci untuk kran air; mesin es dan aparat;
mesin es dispensing; mesin kabut; mesin kayu lapis pengeringan; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi
otomatis; mesin kopi, listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin pemanggang roti; mesin pembangkit asap buatan; mesin
pembersih udara; mesin pembuatan es krim; mesin pembuatan roti otomatis untuk keperluan rumah tangga; mesin pemurni
udara; mesin pemurnian air; mesin pendingin; mesin pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan
dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin pengering laundry; mesin pengering pakaian; mesin
pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; mesin
pengeringan kokon; mesin popcorn; mesin sous-vide; mesin untuk membuat susu kedelai; mesin untuk membuat susu
kedelai, listrik; minibar; minuman pendinginan dan es meracik mesin; mug dipanaskan secara elektrik; multicookers; musik
lampu pohon Natal; navigasi lampu untuk pesawat; non-listrik piring panas untuk keperluan rumah tangga; non-portabel es
dada untuk keperluan rumah tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk digunakan dapur; obor dapur pukulan; obor
lilin; obor saku, listrik; obor teras; off-road bar cahaya untuk kendaraan; oksidasi termal untuk pengendalian pencemaran
udara industri; oven gas; oven gigi; oven konveksi; oven memanggang; oven memasak; oven memasak komersial; oven
memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven microwave [aparat memasak];
oven microwave untuk keperluan industri; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven udara panas;
oven, termasuk portabel; pabrik desalinasi; pabrik desalinasi air laut; pabrik polimerisasi; panci masak listrik untuk keperluan
industri; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci pemanas; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; panci
penggorengan listrik; panci, listrik; pancuran air minum; pancuran air untuk mandi; pancuran portabel dan pancurang tangan;
panel cahaya; panel mandi; panel pengumpul panas matahari; panggangan dalam ruangan listrik; pasteurisers; pegangan
siram untuk toilet; pelampung untuk tangki jamban; pelunak air; pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air
berbahan bakar gas; pemanas air berbahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga; pemanas air induksi; pemanas air
listrik; pemanas air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air untuk keperluan industri; pemanas air untuk keperluan
rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas akuarium; pemanas berseri-seri;
pemanas berseri-seri listrik; pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara;
pemanas celup; pemanas listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar; pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk
penggunaan laboratorium; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas ruang; pemanas tempat tidur air;
pemanas teras; pemanas teras gas; pemanas teras, listrik; pemanas ulang; pemanas/kipas; pemanasan kembali tungku untuk
keperluan industri; pemanasan laci untuk dapur; pemandian spa [pembuluh]; pemanggang (peralatan dapur), pemanggang
listrik, pemanggang gas; pemanggang barbekyu; pemanggang gas; pemanggang sandwich listrik; pemantik gas; pemantik
piezo, selain untuk perokok; pembakar; pembakar Bunsen untuk penggunaan laboratorium; pembakar alkohol; pembakar gas;
pembakar gas portabel; pembakar gas untuk keperluan industri; pembakar laboratorium; pembakar minyak; pembakar pijar;
pembakar untuk lampu; pembersih udara; pembersih udara portabel; pembersih udara rumah tangga; pembersih udara rumah
tangga dan ionizers; pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik;
pembilasan peralatan untuk toilet; pembuat es; pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga;
pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik; pembuat panini, listrik; pembuat sandwich, listrik; pembuat waffle listrik;
pembuat yogurt listrik; pembuatan es mesin; pemegang kap lampu; pemuatan peralatan untuk tungku; pemurni air untuk
keperluan industri; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; pemurni udara industri; penanak nasi; penanak nasi listrik;
penangkal pukulan air; pencahayaan peralatan untuk showcase; pencampuran katup untuk kran; pendingin; pendingin air
termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan
(refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan; pendingin anggur, listrik;
pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin instalasi; pendingin instalasi untuk tembakau; pendingin
kontainer; pendingin ruang; pendingin udara yang dapat dibawa kemana-mana; pendingin untuk tungku; pendinginan instalasi;
pendinginan instalasi dan freezer; penerangan jalan cerdas; penerangan track; penerangan, pemanasan, pencairan es,
pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; penerima energi surya;
pengasap untuk lebah; pengering binatu listrik; pengering futon untuk keperluan rumah tangga; pengering hood; pengering
jatuh untuk mencuci; pengering piring listrik; pengering rambut; pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam;
pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga; pengering sepatu
listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering tangan otomatis; pengering udara; penggemar aliran aksial untuk AC;
penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah tangga; penggemar ventilasi untuk keperluan industri; penggemar
ventilasi untuk keperluan rumah tangga; penggemar ventilasi untuk penggunaan komersial; penggorengan dalam industri;
penggorengan dalam, listrik; penghangat listrik untuk botol susu; penghangat makanan listrik; penghangat minuman listrik;
penghangat minuman, listrik; penghangat piring; penghangat tangan USB-powered; penghangat tempat tidur; penguap listrik
dan daya yang dioperasikan untuk keperluan rumah tangga; pengukus makanan; pengukus makanan, listrik; pengukus nasi
menggunakan listrik; pengukus sayuran menggunakan listrik; pengumpul panas matahari; penlights; penurun lembab listrik;
penurun udara; penutup bak mandi; penutup kompor; penyala gas untuk oven; penyalur (penerangan); penyaring udara untuk
keperluan industri (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya
dengan mobil; penyaring udara untuk ruangan; penyaring untuk aquarium; penyaringan air dan aparat pemurnian; penyemprot
kepala pancuran; penyiraman instalasi, otomatis; peralatan  pembeku untuk keperluan industri; peralatan dan instalasi
pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap,
memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan dan mesin pendingin; peralatan distilasi,
bukan untuk tujuan ilmiah; peralatan filtrasi yang berfungsi untuk kedalaman; peralatan kamar mandi; peralatan listrik untuk
membuat yogurt; peralatan listrik untuk pembuatan kopi; peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak, listrik;
peralatan pasokan air; peralatan pemanas tenaga surya; peralatan penerangan LED; peralatan penghasil uap dan memasak;
peralatan perawatan pakaian; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau
(deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan perawatan wajah elektrik
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untuk penggunaan komersil; peralatan perawatan wajah elektrik untuk tujuan rumah tangga; peralatan perawatan wajah
menggunakan gelombang ultrasonik untuk tujuan rumah tangga; peralatan sanitasi; peralatan untuk air desinfektan; peralatan
untuk menggelapkan warna kulit; peralatan untuk menghilangkan embun dan bekuan es pada jendela; peralatan untuk rambut
kering; peralatan untuk westafel; peralatan ventilasi; peralatan wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk penggunaan
komersial; peralatan-peralatan untuk memanaskan cairan-cairan; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting];
perangkat anti-silau untuk mobil (alat kelengkapan lampu); perangkat pembangkit listrik berbasis fotovoltaik; perangkat
pencahayaan LED; peranti dan instalasi pendingin; percolators kopi, listrik; perebus/boiler air listrik; peredam [pemanasan];
perlengkapan lampu; perlengkapan lampu surya, yaitu, unit dan perlengkapan pencahayaan tenaga surya di dalam dan luar
ruangan; perlengkapan lampu, termasuk perlengkapan lampu bertenaga surya; perlengkapan lilin pencahayaan; perlengkapan
outdoor; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan penerangan listrik; pintu
mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari
instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi
wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi
sanitasi; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas untuk keperluan rumah tangga; piring pemanas; platform
mandi; pot moka listrik; proyektor cahaya; pusaran air-jet aparat; radiator [pemanasan]; radiator inframerah; radiator listrik
untuk memanaskan bangunan; radiator pemanas sentral; radiator, listrik; rak pengering listrik untuk mengeringkan pakaian;
recuperators untuk proses kimia; reflektor kendaraan; reflektor perahu; reflektor sepeda; reflektor sepeda dan lampu sepeda;
regenerator panas; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu otomatis [katup
termostatik] untuk radiator pemanas sentral; reheaters udara; rice cooker industri; roaster; roaster buah; roaster kopi; roaster
kopi, listrik; roaster listrik; roaster listrik untuk keperluan industri; roaster malt; roaster tembakau; rotary kiln; rotisseries; ruang
bersih [instalasi sanitasi]; ruang pembakaran; salju mesin pembuatan; saluran air instalasi; saringan untuk saluran
pembuangan air didapur; sauna kompor; scrubber gas [bagian dari instalasi gas]; scrubber gas dan aparat pemurnian; selang
mandi; selimut pelindung keselamatan anak untuk spouts bathtub; selimut, listrik, bukan untuk tujuan medis; semi-otomatis
mesin kopi listrik; semprot kepala untuk mandi; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; sepenuhnya otomatis
mesin kopi listrik; septic tank untuk keperluan industri; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; sink dapur; sisi-
entry mandi untuk digunakan oleh fisik cacat; sistem irigasi tetes; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar
cahaya), catu daya dan kabel; sistem pengolahan air limbah modular terdiri dari pompa submersible penggerak hidrolik
opsional; sistem sprinkler untuk irigasi; sistem sprinkler untuk irigasi rumput; sistem tumbuh hidroponik; sistem udara panas
matahari untuk keperluan pemanasan; soket untuk lampu listrik; sorot; sorot intensitas tinggi; sorot saku; spit pemanggang;
spit pemanggang untuk oven; spouts bath tub; spouts dinding untuk mandi; spouts dinding-mount untuk tenggelam; spouts
dinding-mount untuk toilet; steamer rambut untuk penggunaan salon kecantikan; steamer rambut untuk salon kecantikan;
steker lampu listrik; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi buku; sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi susu;
sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi uap untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi uap
untuk tujuan medis; sterilisasi udara; sterilisasi ultrasonik; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi
ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air; sterilisasi untuk botol susu; sterilisasi untuk instrumen bedah; sterilisasi
untuk instrumen gigi; sterilisasi untuk keperluan industri; sterilisasi untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk
penggunaan laboratorium; sterilisasi untuk peralatan medis; sterilisasi untuk sikat gigi; sterilisasi untuk tujuan medis; stills *;
sumbu untuk korek api; superheaters uap untuk keperluan industri; susu instalasi pendingin; table-top raclette panggangan,
listrik; tabung bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung lampu neon; tajines, listrik;
tanaman pembuangan limbah; tangki air industri; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air tekanan; tangki
pemurnian air; tangki pengolahan air limbah; tank flushing; tank pengolahan air limbah untuk keperluan industri; tank
pengolahan air limbah untuk keperluan rumah tangga; tank toilet; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator; tempa,
portable; tenda mandi; toaster roti; toaster roti listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet; toilet diadaptasi
untuk digunakan oleh fisik cacat; toilet hemat air; toilet kompos; toilet portable; toilet, portable; trek pencahayaan [aparat
pencahayaan]; tudung ventilasi untuk kompor; tudung ventilasi untuk laboratorium; tumbuk membuat mesin kue beras, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; tungku dan perapian; tungku difusi untuk keperluan industri; tungku industri; tungku peleburan;
tungku pemanasan; tungku pembakaran kayu; tungku refraktori; tungku surya; tungku terbuka tungku; tungku untuk logam
mencair; tungku untuk memulihkan logam bekas; tungku, selain untuk penggunaan laboratorium; tutup radiator; uap aparat
wajah [sauna]; uap merkuri lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu; unit AC; unit AC jendela-
mount; unit AC perumahan; unit air pelunakan; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel; unit desalinasi;
unit didinginkan untuk meracik minuman; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit pelunakan air listrik untuk
keperluan rumah tangga; unit pemurni udara; unit pemurni udara untuk keperluan industri; unit pemurni udara untuk keperluan
rumah tangga; unit pemurni udara untuk penggunaan komersial; unit pemurnian air; unit pemurnian air untuk memproduksi air
minum; unit penanganan udara; unit pendingin air; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol suhu, selain mesin
penjual otomatis; unit pengolahan air untuk mengaerasi dan sirkulasi air; unit penyaringan air; unit penyaringan air terbalik
osmosis; unit penyulingan air; urinal portabel untuk kegiatan di luar ruangan [instalasi sanitasi]; ventilasi [AC] instalasi dan
peralatan; ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; ventilasi [AC] instalasi untuk laboratorium; ventilasi penggemar untuk
digunakan dalam kendaraan; ventilator turbin [aparat ventilasi]; ventilator untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak,
gas dan pembangkit tenaga listrik; walk-in freezer; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; window aparat AC;  keran
air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2021 12:15:23
540   EtiketDID2021074316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permatasari Indah C1/12,Rt.01/22,Palumbonsari,Karawa, Kabupaten Karawang,
Jawa Barat, 41313

Yanto Rachmat Hidayat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Pempek Aydin
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pempek; Pempek Sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2021 16:44:31
540   EtiketDID2021074358

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: : JL.BINA PUTRA NO.27 KOMPLEK BUCIPER, RT/RW:001/017,KEL CITEREUP,
Kota Cimahi, Jawa Barat

BAYU IBRAHIM MAULANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENTEH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HJAU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2021 16:55:20
540   EtiketDID2021074360

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. FLAMBOYAN RAYA No.7 BLOK C CIHANJUANG CIBABAT, Kota Cimahi, Jawa
Barat

IVONNE CHRISNY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VONS BUSANA LUKIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, HITAM, MERAH, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian jadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2021 16:59:40
540   EtiketDID2021074362

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SIRNARASA GG. MASJID JAMI AL HIKMAH RT.003 RW.021 KEL. CIBABAT,
Kota Cimahi, Jawa Barat

WINDA BUDI ASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAZABANANAZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik singkong aneka rasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2021 15:10:57
540   EtiketDID2021074675
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sukawargi RT 007 RW 003 Desa Pinayungan, Kabupaten Karawang, Jawa
Barat, 41361

Suherman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEALBSM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Memahami Proses Kebocoran Media  (Cairan)
591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Komponen segel mekanis; Komponen segel mekanis (bagian dari mesin)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2021 17:18:01
540   EtiketDID2021074789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Kopi RT 005/004  Kelurahan Cibeureum, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40535
Ayu Siti Hardianti Toha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bashol Bawang Goreng
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah; bawang putih

cincang, diawetkan; bawang putih yang diawetkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/11/2021 21:31:44
540   EtiketDID2021074843

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: METRO PERMATA 1 BLOK J5/21, Kota Tangerang, Banten, 15157
WISNU SIDHARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOOKIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : kookit : Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : HITAM untuk warna dasar, EMAS untuk kata kook dan gambar spatula, PUTIH untuk kata it
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji berbahan

dasar mie yang dibekukan; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging;
Pizza beku; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Roti pastry; Roti, kue pastry dan gula-gula; adonan kue; adonan kue
beku; adonan pastry yang sudah digulung; adonan puff pastry (roti); cupcake beku; hidangan kering beku dengan bahan
utama pasta; kue basah; kue beku; kue kering beku; kue pastry; kulit kue; kulit pastry puff (roti); makanan beku terutama terdiri
dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; membeku; pai beku; pangsit beku; pastel; roti beku; timus
beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2021 08:05:59
540   EtiketD132021074851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Siaga RT. 19 No. 88 Kel. Damai Kec. Balikpapa Kota, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur, 76111

Norrohmah Safitri
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sultan Siaga
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih,Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cimi-Cimi (kue kering); Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe;

Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Ladran (Kue Kering); Sediaan aromatik untuk kue kering; irisan kue [kue kering];
irisan pai [kue kering]; kerang kue kering; kue basah; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering
kastengel; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); makaroni [kue kering]; rugelach [kue kering]; sopapillas [kue kering
goreng]; spiced cookies (kue kering); tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang
gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/11/2021 12:07:36
540   EtiketDID2021074979

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: cangakan barat rt02 rw06 karanganyar jawa tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa
Tengah, 57712

arif dzulfikar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: swisst
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam,putih,biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===colognes, parfum dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2021 00:25:44
540   EtiketJID2021075244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Rawa Jeruk No 32 Kel. Benda Kec. Benda RT/RW 002/004, Kota Tangerang,
Banten, 15215

Gobriella Hera Honesty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JBS Rapid Test
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan bantuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2021 12:23:51
540   EtiketD282021075384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA TUNGGULO, KEC.TILONGKABILA, KAB.BONE BOLANGO, GORONTALO,
96554, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

CV. SALGA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : AMGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; air mineral; air mineral [minuman]; air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2021 12:42:24
540   EtiketJID2021075394

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOTO TUO RT 001 / RW 005 DESA KOTO TUO, Kabupaten Kuantan Singingi,
Riau, 29511

FRASTIGA HARLAN AGUSDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANGSAKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MAGENTA, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Sablon; Layanan menjahit kustom dan merubah pakaian; Pekerjaan membuat pakaian; Pembuatan pakaian; jahit;

jasa menjahit; jasa pembuatan pakaian, kaos (pakaian), celana, pakaian dalam berdasarkan pesanaan (untuk orang lain);
layanan menjahit kustom; menjahit (pembuatan khusus); menjahit dan menjahit; penjahit khusus; penjahitan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2021 13:36:59
42021514555 22/06/2021 PH

540   EtiketDID2021075430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, United States of America
Dart Industries Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XPLORIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : XPLORIS = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===botol isolasi; botol vakum; wadah terisolasi termal untuk makanan; wadah terisolasi termal untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/11/2021 18:20:42
540   EtiketD282021075640

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA TUNGGULO, KEC.TILONGKABILA, KAB.BONE BOLANGO, GORONTALO,
96554, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

CV. SALGA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GS AMGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; air mineral; air mineral [minuman]; air minum dalam kemasan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2021 11:10:57
540   EtiketDID2021075800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TLOGO INDAH NO. 4 RT 004 RW 006 PALEBON, Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50199

AGUS MULJONO, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FILLUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna merah marron + kuning emas + hitam + putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isian buah untuk hidangan; Krim kocok; Selai; Selai berbahan dasar kacang; bubuk keju; isian buah untuk roti dan kue;

jeli, selai, saus buah-buahan; kacang panggang; keripik pisang; keripik singkong; krim mentega; olesan berbahan dasar
kacang; olesan berbasis buah; olesan buah; olesan keju; olesan terbuat dari minyak nabati; roti hamburger; saus kacang; selai
buah; selai kacang; selai nanas===
===Agar-agar buah (gula-gula); Bubuk untuk membuat roti; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Custard; Fla [custard];
Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula sirup;
Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Lapisan gula (icing) untuk
kue; Meses cokelat; Pizza (roti); Roti Buaya; Roti bagelan; Roti kebab; Roti kering; Roti kue-kue semprit; Roti manis; Roti
pastry; Roti sobek; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sediaan untuk
membuat krim kocok; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung panir; bahan Penstabil krim kocok; bahan pengganti gula; bahan
pengganti marzipan; baking cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk pengembang;
bubuk soda kue; bubuk untuk membuat es krim; campuran custard; campuran donat instan; campuran es krim; campuran
isian berbasis roti; campuran kue; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk
sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; cokelat batangan; cokelat couverture;
cokelat pahit; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi marzipan untuk
kue; fondants [gula-gula]; gula aren; gula bubuk; gula cair; gula gula rasa; gula gula untuk menghias kue; gula pastilles
(manisan); gula-gula dingin; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi cokelat untuk
produk-produk roti; marzipan; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar
cokelat juga mengandung kacang; pasta cokelat; pemanis alami; produk-produk berbahan dasar cokelat; puding roti; roti
bakar; roti beku; roti berlapis; roti goreng; roti gulung; roti kukus; roti panggang; saus cokelat; sediaan krim kocok yang kental;
selai cokelat untuk digunakan pada roti; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes); tepung Hunkwe; tepung
kue; tepung roti; tepung sagu; tepung tapioka; tepung untuk makanan dan minuman; topping cokelat; topping cokelat yang
dapat dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/11/2021 18:38:18
540   EtiketDID2021076073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulo Asem Timur Raya kav.5, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220

Matthew

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Oats by Timoth
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===alternatif yogurt berbahan dasar sereal    ; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan

dasar sereal [bahan pengganti susu]; susu gandum; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum,
kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman,
sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu
berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping untuk
makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit===
===Butir gandum yang keras; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Keripik dan kerupuk
berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Makanan dari gandum untuk makan pagi;
Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Tepung dan sediaan-
sediaan yang terbuat dari gandum; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bar energi dan
makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bubur gandum; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk
keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum,
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diproses; gluten gandum kering; keripik gandum utuh; kue gandum; makanan batang bernutrisi yang berbasis gandum;
makanan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan
batang); makanan ringan berbahan dasar oat; roti gandum; sereal gandum; serpihan Oat; tepung gandum; tepung gandum
yang dipanggang; tepung roti gandum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2021 09:32:09
540   EtiketDID2021076145

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bangeran RT 002 RW 007, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57781
NURWANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AS ZAHRA   HERBAL SEJAHTERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan As Zahra berwarna kuning dengan background orange, diatas ada tarikan garis warna hijau. pada tulisan Herbal

Sejahtera berwarna putih dengan background berwarna merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===madu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2021 09:53:49
540   EtiketDID2021076150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Apel Gg. Jambu Air no. 35; RT/RW 001/014; Sungai Jawi Luar; Pontianak Barat,
Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78113

Rafika Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FILKARET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Toska, Putih, Hitam, dan Abu-abu.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===filter untuk masker pernapasan; masker debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker

untuk perlindungan terhadap debu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2021 10:17:50
540   EtiketDID2021076159

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bangeran RT 002 RW 007, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57781
NURWANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INNATURE MADU IJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna dasar yang digunakan pada logo yaitu warna hijau, kuning dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi Madu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2021 10:34:53
540   EtiketJID2021076170

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Etam, RT.04, Jahab , Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 75511
SARDI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TeaWai
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; layanan yang menyediakan minuman teh;

penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2021 15:00:23
540   EtiketDID2021076326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Petamburan 1. Rt.002 Rw.02 No.20 Tanah abang, jakarta pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10260

Umar Fauzy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QudsCo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Pria; pakaian formal untuk pria; pakaian pria; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria,

wanita dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2021 18:04:50
540   EtiketDID2021076421

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bejomuna no. 172, Kota Binjai, Sumatera Utara, 20734
MHD PURWA KESUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gedang Kriuk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Jingga, dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan

dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Pisang goreng; keripik pisang; makanan ringan berbahan dasar buah; pisang crispy===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2021 19:22:04
540   EtiketDID2021076436

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum BCA Land Blok 1 no.5, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten
Tabanan., Kabupaten Tabanan, Bali

I Made Gusdana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AN-PUR Coenzim
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Biru Hijau Hitam Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun,

pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2021 19:31:00
540   EtiketDID2021076438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum BCA Land Blok 1 no.5, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten
Tabanan., Kabupaten Tabanan, Bali

I Made Gusdana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIG TOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Jingga, Kuning,Hijau,Biru, Nila, Ungu, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun,

pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/11/2021 19:40:55
540   EtiketDID2021076441

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum BCA Land Blok 1 no.5, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten
Tabanan., Kabupaten Tabanan, Bali

I Made Gusdana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUNASTIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun,

pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/11/2021 14:46:33
540   EtiketDID2021076538

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Kiara Payung RT 02/03 Desa Hegarmanah, Kecamatan Bayongbong, Garut
Jawa Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 44162

Hilman Supriatman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cassavazka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Primer
#722719 | CMYK = 33-89-93-43
#FAC44E | CMYK = 2-24-80-0
Warna Komplementer #1
Warna Komplementer #2

511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik singkong===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/11/2021 15:56:12
540   EtiketDID2021076547

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karangsari, Gang Kenanga, No. 267, RT 46 RW 05, Rejowinangun, Kotagede, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55171

Candra Alfamedya Pranowo Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kusuma Dewi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi===

===Adas manis bubuk; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Jinten bubuk; Kapulaga bubuk; Kencur
bubuk; Klabat bubuk; Kunyit bubuk; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Pala bubuk; Temulawak bubuk (bumbu); bubuk cengkeh
[rempah-rempah]; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; herbal kering untuk
keperluan kuliner; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; rempah-rempah bubuk; teh hijau bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/11/2021 16:07:01
540   EtiketDID2021076549

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen gading mediterania residence, tower C, unit CC16AH, Kelapa Gading,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Lisa Arianti Wijaya, Indi Raisa Girsang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Detox Stor(e)y
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Cerita Detoks
591 Uraian Warna : Biru Tua, Putih, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Bahan kimia sebagai komponen dari krim ,

losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak
wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bubuk sampo; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cairan
untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens rambut; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk
keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim
(kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik;
Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar
rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik);
Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur
badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim
untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Losion Pengelupasan Kulit; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion tanpa obat untuk rambut;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik);
Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit;
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Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak
sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem
untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pembersih kulit non medis; Pembersih wajah (kosmetik); Pemutih untuk
digunakan pada rambut; Pengawet kulit (poles); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi
produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan
perawatan rambut; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Produk kecantikan
dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan
kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu,
pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sampo; Sampo rambut
3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit
non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion;
Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan
perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut,
shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk
melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menata rambut; Sediaan
untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan
untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab
dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum
untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori
kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim
pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu,
sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; apitoxin
[racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan pemoles untuk pengawetan kulit;
bahan pewarna rambut; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk
rambut; balsam rambut; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk
rambut, kult dan bibir; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bar sampo
padat; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang
kondisioner rambut padat; bedak rambut; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak wajah kosmetik; bilas warna untuk rambut; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan
kosmetik; bronzer kulit; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pencuci rambut; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
busa pembersih kulit; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; eksfolian untuk
kulit; eksfoliasi kulit; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien
rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-
medis; esens untuk kulit; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam
mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel
dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel
rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit;
gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; glasir rambut; glitter
dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan
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kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; hidrogen
peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan pembersih kulit; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit wewanginan khusus
untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar
binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran
anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel
mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata
untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut,
losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit;
kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion
dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik
tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan
wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik
untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di
rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk
tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik
yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk
tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim
dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk
keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan
kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim
pelembab kulit [kosmetik]; krim pelurus rambut; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-
obat]; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat;
krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik];
krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit;
krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit;
krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk
menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi;
kulit quillaia untuk dicuci; lem ikatan potongan rambut; lilin bahan kulit; lilin obat menghilangkan rambut; lilin penata rambut;
linen untuk penggunaan kosmetik; losion  untuk kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk
digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan
untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih
kulit wajah; losion rambut; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
kulit; losion untuk rambut; lotion berjemur kosmetik; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih kulit; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir
surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi
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untuk keperluan kosmetik; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker tanah liat yang
membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik];
masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa
canina untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit;
minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk
penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rambut; minyak rambut kemiri;
minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut;
mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik;
obat dan bahan obat menghilangkan rambut; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat
kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang
dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk
keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta styling untuk rambut; pasta untuk
mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
rambut; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari (kosmetik);
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih kulit; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembilasan
rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan
penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih rambut; pencerah kulit;
pencerah rambut; pencuci tubuh dan rambut bayi; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk
semprotan; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan
susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu
yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk
kosmetik yang telah diresapi pelembab; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan
rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu
mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial
scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi rambut; pewarna Rambut;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut;
pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat
lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan
membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk
perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan
kulit; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk
cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair pribadi, sabun
pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun kosmetik; sabun kulit;
sabun untuk bahan kulit; sabun untuk kulit; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo,
shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat
untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk
digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil;
sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan
rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit
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dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up
artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata
rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-
sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan
kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan meluruskan rambut; sediaan mencuci rambut;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan
rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan
pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan
penataan rambut; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan rambut dan
pengaturan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim
tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan
kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan
kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan
minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan
kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik;
sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan
untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan rambut;
sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan,
merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu
mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut;
sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan
untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut;
sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat
rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan
untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan
pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan
kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk
wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-
sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion
[kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan
pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum
tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo dan kondisioner hewan peliharaan
[sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo rambut; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip wajah untuk
menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu penyamakan [kosmetik];
susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang
mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias
dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih
tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan
kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; texturizers kulit; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi
sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial,
untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih
kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu
yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan
pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna
rambut; wax rambut; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/11/2021 14:45:21
540   EtiketJID2021076775

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Klaten-Solo No.Km. 4, Sidorejo, Belang Wetan, Kec. Klaten Utara,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57437, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57437

CV Gratis Ongkir

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Market Place Gratis Ongkir
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna logo Market Place Gratis Ongkir : Merah, Putih, & Hitam yang berarti kekuatan, kepercayaan & tanggung jawab.

Market Place Gratis ongkir ingin dapat dipercaya, bertanggung jawab, & mempunyai kekuatan untuk menjadi Marketplace
nomor satu.

511 Kelas Barang/Jasa : 35, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa pemesanan barang

secara sambung-langsung (online); Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-
langsung  (online); Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain;
Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Program loyalitas dan insentif
pelanggan; jasa periklanan; jasa produksi iklan; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; menyediakan pasar (marketplaces) online
untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk
menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain,
termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk
dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform
penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; promosi penjualan;
promosi penjualan (untuk orang lain)===
===menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual; perangkat lunak perdagangan
elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui
internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/11/2021 10:28:13
540   EtiketJID2021077017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Delima IV No. 32 Jambusari Indah, Krajan, RT/RW : 09/65 kel. Wedomsrtsni, kec.
Ngemplak, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55584

Rida Al rahman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Burjo BORNEO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah memiliki gambaran semangat usaha, Hitam yang dominan adalah penggambaran keuletan dan kemauan keras, Putih

ada tujuan usaha ini untuk dapat merakyat dan bersih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa

restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan akomodasi
untuk pertemuan (meetings); Kedai; Kopi ( Kafe ); Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan menjemput makanan; Layanan
pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan
perjamuan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk
restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan dan
penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi,
seminar, ruang resepsi dan pameran; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung makan; delicatessens [restoran]; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa/layanan penyewaan ruang; layanan bar teh; layanan kafe dan restoran; layanan
penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan yang menawarkan
makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi
yang berhubungan dengan restoran; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang
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dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi,
fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk
pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-
resepsi; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menawarkan layanan untuk
dibawa pulang; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/11/2021 12:04:11
540   EtiketDID2021077074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ir. H. Juanda RT. 002 RW. 019, Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

SYARIFAH SYOFIAH AL HABSYI, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYOFIE CAKE & JELLY ART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue kering (pastri); kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/11/2021 12:25:12
540   EtiketDID2021077084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Legok RT. 001 RW. 009, Kel. Sukamanah, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

WANTI KRISTIANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPOER NINI 20
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam, Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===bumbu; bumbu masak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/11/2021 12:44:32
540   EtiketDID2021077102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cendrawasih II Nomor 15 KDA, Kota Batam, Kepulauan Riau
ZAINUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAHF ARTISAN INDONESIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keju===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/11/2021 13:25:18
540   EtiketDID2021077119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KBN Marunda Jl. Madiun Blok C2 No.11-17,19. 19A, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. DUA KUDA INDONSIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dua Kuda + Huruf Kanji + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Huruf Kanji artinya Dua Kuda
591 Uraian Warna : Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Amplas besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Balsam bayi (lilin
lebah) tidak mengandung obat; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik
yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku,
cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan
pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bibit parfum; Bulu mata
rambut asli; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan
kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau
zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan
atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk
membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan
serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan
pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih
kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis;
Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas)
dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan
mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen cair
standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik); Home Peeling
wajah; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kapas Pembersih; Kapas
wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kotak
perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak;
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk pijat; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim,
minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat);
Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat;
Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik);
Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Masker pelembab kulit;
Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah untuk kuli berminyak; Minyak bayi; Minyak untuk pijat; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Obat kumur oral; Parfum
laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab kulit sensitif; Pelembut kain; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-
penuaan; Pembersih kulit non medis; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Pembilas kain; Pemerah bibir;
Pemerah kuku; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Penguat warna pada kain; Penyegar kain untuk
keperluan binatu; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Permen karet kunyah untuk memutihkan
gigi; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi
pakaian; Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan
rambut; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata
(kosmetik); Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk-produk makeup, seperti, makeup
mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair,
perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi
bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun cream;
Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun tangan cair;
Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan Pembersih
Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-
keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kumur gigi
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tidak mengandung obat; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan
pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat);
Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan
penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perlengkapan mandi yang
berasal dari wangi-wangian; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan untuk
membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menata
rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan dan
losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis;
Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pembersih karpet; Senyawa
wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Sipat; Spray penyegar mulut; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Tambalan pemutih gigi; Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu pembersih pra-
dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner anti-penuaan; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan
perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk
menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abu vulkanik untuk dibersihkan; air toilet biasa; alis palsu;
aromatik [minyak esensial]; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bahan pewarna rambut; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm rambut non-obat;
bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; basis untuk make-up;
basma [pewarna kosmetik]; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batu apung buatan; bedak dengan warna yang lebih
gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bubuk gigi; cairan gerusan;
cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan
pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat krom; cat
kuku gel; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; dasar bedak dengan tekstur lebih
ringan  (BB cream); dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); deodoran; deodoran, spray untuk anti keringat
dan ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah; esens pemutih; esens tubuh; esens wajah; foundation; fumigasi dupa untuk kamar
wewangian; gel kosmetik; gel patung; gel tanpa obat; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel wajah
untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel perawatan kulit; greasepaint;
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
hidrator kulit; jel dan krim untuk mandi shower; kain amplas; kain diresapi untuk pemolesan; kain make-up dari kapas; kapas
dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas pemupur diresapi dengan sediang
untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas
amplas; kertas polishing; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan
deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bayi tidak mengandung
obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki
tanpa obat; krim kecantikan; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim non-obat
untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pembersih; krim
pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim tanpa obat
untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim
wangi; krim, losion dan gel penyamakan; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku jari kaki palsu; larutan pembersih
bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; lem untuk menguatkan kuku; lilin carnauba polishing
untuk penggunaan laut; lilin pembuat sepatu; losion; losion  untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan
untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion untuk rambut; losion, krim, pelembab, minyak dan
susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion berjemur kosmetik; lotion kaki tanpa obat; lotion kulit kosmetik; lotion non-
obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pembersih kulit; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan
toilet]; lulur; make-up bedak; make-up menghapus krim; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker mata; masker pelembab
kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan mencuci preparat
dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; mengklarifikasi
tonik wajah; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari
kayu cedar; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis;
minyak mawar; minyak melati; minyak parfum; minyak pijat tubuh; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak
tubuh; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk parfum dan aroma;
minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; paket kecantikan (beauty pack)
untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah;
parfum; parfum dalam bentuk bubuk; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa
obat; pasta gigi tanpa obat; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai
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kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir non-
obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbasis
kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam
proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih daerah
kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk
baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemutih gigi berbentuk pena; pencerah kulit; pencuci tangan tanpa
obat; pencuci tubuh dan rambut bayi; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; penghilang pernis; pensil blush on;
pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar kulit; penyegar nafas; peralatan mandi
tanpa obat; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan
(Eyeshadow glitter); perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; produk dan sediaan untuk
rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk
pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk
perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan
kulit; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan
kulit berbentuk cairan; produk wewangian; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun batang; sabun batangan; sabun
batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cuci; sabun cukur; sabun dan
deterjen; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun non-obat; sabun tubuh; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil;
sampo untuk bayi; scrub krim tubuh; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan binatu atau cairan untuk
menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan dalam bentuk emulsi untuk
merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi
non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan kosmetik
tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi
bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi untuk hewan
peliharaan; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan
pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan
karpet; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih
gigi; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan
madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut
tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa
obat; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk
mengecat rambut; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations)
yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh
untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik
untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-
wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung
obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir mobil;
semprotan penyegar nafas; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian;
senyawa buffing; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum yang mengandung ekstrak batu permata; soda pemutih; solusi gerusan;
strip napas menyegarkan; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tas organizer
untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk
TV definisi tinggi; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk keperluan
pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna jenggot;
warna pipi; wewangian alami; wewangian dan wangi-wangian; wewangian kayu cedar; wol baja diresapi untuk
pembersihan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/11/2021 12:56:13
540   EtiketDID2021077463

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pulo Jahe, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930
Suci Nurlela, Agus Trianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SERA "Medical Apparel"
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih, Abu-abu dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pelindung diri (APD) yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Bantal angin untuk

keperluan medis; Jas untuk operasi; Matras angin untuk keperluan medis; Pakaian untuk ruang operasi; Penutup kepala untuk
keperluan medis (nurse cap); Sarung tangan karet untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan
medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung
untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Tempat tidur
angin untuk tujuan medis; alat pelindung diri untuk keperluan medis; bantal udara untuk tujuan medis; bantalan, bantal dan
selimut yang dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis; dukungan medis kaus kaki; gaun bedah; gaun medis; gaun
pemeriksaan pasien pakai; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur untuk tujuan medis; kaus kaki kompresi; kaus
kaki kompresi untuk tujuan medis atau terapi; kaus kaki medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker
pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah  untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk
perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan pelindung untuk aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk
penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan
bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; masker
wajah pelindung untuk penggunaan gigi; pakaian kompresi pasca-operasi; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh
tenaga medis; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk keperluan gigi; sarung tangan karet untuk tujuan bedah;
sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran
gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali
pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi; sarung tangan
untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan medis; stoking [kaus kaki medis]; stoking elastis untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/11/2021 14:06:01
540   EtiketDID2021077491

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERM INTERKOTA BLOK B5/19, CENGKARENG, DURI KOSAMBI, JAKARTA
BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11750

ANGELINE VEDI YANTHI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Beautilab
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Laboratorium kecantikan
591 Uraian Warna : Putih, Merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Serum rambut; krim perawatan rambut

untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik perawatan rambut; serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/11/2021 21:40:11
540   EtiketDID2021077689

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Galaxy Selatan No.11 RT.006 RW.005 Kel.Cirangrang Kec.Babakan Ciparay Kota
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40227

Albert Yehuda Pramana, Peter Adrianto
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 1612
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : 1612 Seri Kopi Indonesia
591 Uraian Warna : Putih; Emas; Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; biji kopi panggang; es kopi; kopi; kopi

giling; minuman dengan bahan dasar kopi; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/11/2021 12:54:49
540   EtiketDID2021077841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HOS. Cokroaminoto 18 YOGYA Rt.040/008, Pakuncen - Wirobrajan, Yogyakarta -
DIY, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

YOVITA BELINA RISTIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: opsi coffee + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan

sebagai pengganti kopi; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging);
Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan,
rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung);
Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras
shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan,
polong-polongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Bihun tepung kacang
instan; Biji kopi; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan,
polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian
yang terbagi dua; Biskuit coklat; Biskuit selai kacang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Brownies Coklat; Bubuk dan
campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur kacang hijau;
Bubur kacang merah; Bumbu Bakso; Bumbu Kacang; Bumbu Soto Udang; Bumbu Tahu Telur; Bumbu ikan bakar; Bumbu-
bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau
sayuran; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Burger Daging Ikan (Sandwich); Campuran beras coklat
dan hitam; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan
buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung];
Dumpling ayam dan udang; Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai
olesan; Es coklat durian; Es sop durian; Garam rumput laut; Gula kacang; Gula-gula kacang; Hasil produksi coklat; Intip
goreng (makanan berbahan dasar beras); Kacang Pukul Bagan Siapi-siapi; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul
kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kecap kedelai; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan
jagung]; Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan
berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk Ikan; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan
dengan perasa; Kerupuk kopi; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-
Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren;
Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh,
kakao dan kopi buatan; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Kacang Spesial; Kue Nastar Keju; Kue Semprit
keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Susu; Kue tradisional telur gabus; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan
dasar dari beras; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang
berenergi berbahan dasar kopi; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan bubur beras organik; Makanan
dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya
dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan penutup berbahan
dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan
dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula];
Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas
manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan yang terbuat dari tepung
kentang; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan untuk
mencuci mulut berbahan dasar telur; Mie beras cina; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat
dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Kopi Hawai; Minuman
Teh Susu Telur; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang
mengandung susu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman coklat dengan atau tanpa susu;
Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman karamel dengan
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campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk campuran
buah beri; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minyak cabe; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam
goreng tepung isi keju); Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Seafood; Nasi Ikan Asam
Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia;
Nasi Pepes Ikan; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar
Padang; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-
rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi gurih telur balado; Nougat
kacang; Olesan berbahan dasar coklat; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam,
ikan atau sayuran; Pangsit ikan; Pangsit telur; Pasta cabai dalam minyak; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan
biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Pastel berisi daging dan sayuran; Penyedap rasa
(selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari
untuk kue); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma
selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Perasa alami dan perasa herbal (selain
minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen susu; Permen susu dalam bentuk
bubuk; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan
rami; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk-
produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk susu; Puding (makanan penutup); Puding dari telur, susu dan
gula; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan,
polong-polongan, atau sayuran; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk pengobatan); Ragi untuk adonan; Roti kopi; Roti
panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti sayuran (vegan); Roti susu;
Sambal Ikan Teri; Sambal bakso; Sambel Ikan Asin; Sambel Teri Kacang; Saus celup berbahan dasar coklat; Saus kacang
kedelai; Saus sayuran asam; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sereal yang
diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau
sayuran; Stik Keju; Sumpia udang; Tape Uli (Beras Ketan); Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa,
amaranth, spelt dan beras; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Trufel coklat; Uli (Makanan Dari Beras Ketan); affogato
[minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang udang;
bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai;
bahan pengganti kopi; bakso yang terbuat dari kanji; batangan es susu; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari
singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam;
bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi
dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi
gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok
[Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; bola keju gembung [camilan
jagung]; bubuk coklat; bubuk ragi; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu, untuk
makanan; bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu selain minyak esensial; bumbu sop; bungkil kacang; burger kedelai [roti
sandwich]; burger keju [sandwich]; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; camilan granola dengan campuran buah
kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung rasa keju; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih;
campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
chapati [roti tidak beragi]; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat yang mengandung susu; cokelat-cokelat
susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam;
coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit
menghambat; cuka beras; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia; ekstrak
untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan
makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; enting-enting kacang; es agar-agar buah; es kopi; es
krim susu; es krim tanpa-susu; es sayuran yang dapat dimakan; es serut dengan kacang merah manis; es susu; esens untuk
bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
selain minyak esensial; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; ginseng olahan untuk digunakan sebagai
ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula-gula untuk makanan; icing bukan dari susu;
injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan
dari susu; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isian kantong penyaring kopi tetes; jambalaya [sajian nasi
Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; kacang
(gula-gula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula;
kacang jeli; kacang macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi;
kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; karak beras; kembang gula beku berbahan dasar kacang
kedelai; kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kerang Taco;
kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan;
keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik pangsit; keripik permen untuk dipanggang;
keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung;
keripik udang; kerupuk cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk stik ikan;
kerupuk telur ketam; kerupuk udang; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; koji [beras malt
fermentasi]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi
buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi
susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim-krim coklat; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus
(mi kao pan); kue coklat; kue gulung telur; kue keju; kue tar telur; kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji
kopi bubuk; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang
terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan
tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang pra-
paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan batang berenergi berbahan
dasar kakao; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal;
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makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah,
longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan
(non-medis); makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan
rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar
coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan yang
terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-
bijian; makaroni dan keju; makaroni dengan keju; makaroni keju; manisan terbuat dari minyak wijen; marinades (cairan yang
memberikan rasa asin); matzo [roti tak beragi]; mi dari tepung beras; mie beras; mie kacang; mie kacang pati; mie kering
bahan pengganti kopi; mie telur; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang
mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga;
minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi
perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat
dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-
buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari
kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-
minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur
dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak kopi;
mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup]; nachos
[keripik tortilla]; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang
manis]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olahan berbahan
dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan
dasar cokelat juga mengandung kacang; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; pai telur; pandoro [roti ragi manis];
pangsit udang; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas; pasta kacang kedelai [bumbu];
pasta kacang miso; pasta telur; patjuk [bubur kacang merah]; pemanis-pemanis coklat; pengganti kopi berbahan dasar
chicory; penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk
minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk
makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman,
kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk
bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa untuk minuman, selain minyak
esensial; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak
esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; permen
coklat; permen kacang lokus; permen rasa kopi.; permen susu; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak
esensial; pia kacang; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk kopi; puding
beras; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk keperluan kuliner; ragi*; ragi, baking powder; rengginang dari tulang
ikan; roti [roti tidak beragi]; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti kacang; roti kismis; roti kukus
yang diisi dengan kacang merah; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti
singkong [roti keju]; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan
sebagai bumbu; sambal kacang; sambel ikan teri; sandwich ikan; saus coklat; saus dibumbui dengan kacang; saus ikan; saus
kalengan; saus untuk ikan; saus yang mengandung kacang; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan berbahan dasar kopi;
sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sediaan
minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi;
sereal dan biji-bijian olahan; sirup beras merah [pemanis alami]; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan
isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sosis yang dibungkus adonan; souffle coklat; spageti dengan
bakso; spaghetti kalengan dalam saus tomat; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stik dari tulang ikan; sujebi
[hidangan yang dimasak terdiri dari serpihan adonan dengan kaldu]; sushi norimaki; susu malt menjadi perasa untuk
minuman; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; teh beras merah yang dipanggang; teh susu; teh susu
berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang ditambahkan dengan
berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; telur cokelat; tempura yang diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam
mangkuk; tepung beras; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kentang *;
tepung kentang untuk makanan; tepung roti coklat; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis
dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar
susu dan topping kacang; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; turbinado sugar (Gula
coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); untir-untir dari tulang ikan; yaksik
[hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/11/2021 13:01:38
540   EtiketJID2021077844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Soekarno-Hatta Rt.001/001 No.24,  Pulai Anak Air - Mandiangin Koto Selayan,
Bukittinggi - Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 26137

HARDIANTO, RIMBUN PASURI

Halaman 176 dari 1263



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO RUSUK KENANGAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Kuning, Orange, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi
liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas
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ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-
restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan kennel boarding untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan;
layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail;
layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang
bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis
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menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
pembuatan bir; layanan pemesanan akomodasi hotel; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan
akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel;
layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan
pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan];
layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan
wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak anjing; layanan penitipan
hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan tangguh dalam sifat penitipan
anak dewasa; layanan persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan pusat penitipan anak; layanan
pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi akomodasi
sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah
lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan
reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia;
layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan
restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan
restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar
untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan ruang tunggu dengan fasilitas hookah; layanan rumah kopi; layanan rumah
kos; layanan rumah pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin;
layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan
teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan
wine bar; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan;
layanan wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan
minuman teh; lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman
berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep
untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online
terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi
penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi
tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik anggur; memberikan informasi tentang layanan bar;
memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan
dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan
restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang
restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat
liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi
perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri;
menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di
bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan
takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan
akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan
akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan;
menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang
dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket
keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak
usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi,
pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas
perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman trailer
sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas
untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian
darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen
pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar
kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi,
dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak
untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan
anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan
wisma; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan
makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman
di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor
dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan
minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan
anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
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kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang
mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan
layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat
penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat
penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait
dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan tempat akomodasi sementara yang
ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; pembuatan reservasi penginapan
sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi
sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran;
pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong;
pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan turis; pengukiran makanan; penyajian makanan
dan minuman; penyediaan akomodasi sementara; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus;
penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial;
penyediaan fasilitas konferensi; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan,
konferensi dan pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan fasilitas untuk pameran;
penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi
hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan
informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan
akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan
dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan
informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel;
penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan sebelum sekolah; penyediaan perawatan
setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan
pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk
penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel
dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian
acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan
tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial;
penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan
online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang
menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air mancur
minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan
akomodasi sementara di rumah liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan
akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan
untuk mendekorasi rumah pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat
parkir; penyewaan bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang
dapat dipindah-pindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan
peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk
konferensi; penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan
hiasan dinding untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan
kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial;
penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk
pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja;
penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk
konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur
untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin
pengeluaran minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk
hotel; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
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makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/11/2021 11:51:57
540   EtiketDID2021078244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pulo Jahe RT012/RW014, Cakung - Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13930

Agus Trianto, Suci Nurlela

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHOJIKINA  -Medical Protective Apparel-
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah , Hitam dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pelindung diri (APD) yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Jas untuk operasi;

Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang
operasi; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan
pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; alat pelindung diri untuk keperluan medis;
berpakaian forceps; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; dukungan medis kaus kaki; gaun bedah; gaun medis; gaun
pemeriksaan pasien pakai; jas scrub bedah; kaus kaki kompresi; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau terapi; kaus kaki
medis; kaus kaki ortopedi; kaus kaki untuk penderita diabetes; kompresi kaus kaki; masker pelindung hidung untuk
penggunaan medis; masker pelindung wajah  untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap
infeksi virus; masker pernapasan pelindung untuk aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah;
masker pernapasan pelindung untuk pernapasan buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker
pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; pakaian kompresi pasca-operasi;
pakaian pelindung untuk keperluan medis; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; penutup sepatu
bedah; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran gigi; stoking [kaus kaki medis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/11/2021 12:27:23
540   EtiketDID2021078259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pulo Jahe RT012/RW014, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930
Agus Trianto, Suci Nurlela

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AJS "Protective Prime Apparel"
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pelindung diri (APD) yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Jas untuk operasi;

Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk
keperluan medis; Masker wajah untuk penggunaan medis; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis;
Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Sarung
tangan karet untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk
keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan
pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan;
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Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk
keperluan medis; alat pelindung diri untuk keperluan medis; berpakaian forceps; berpakaian forsep untuk tujuan bedah;
dukungan medis kaus kaki; gaun bedah; gaun medis; gaun pemeriksaan pasien pakai; jas scrub bedah; kaus kaki kompresi;
kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau terapi; kaus kaki medis; kaus kaki ortopedi; kompresi kaus kaki; masker oksigen
untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan
medis; masker pelindung wajah  untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus;
masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk aplikasi bedah; masker pernapasan
pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan buatan; masker pernapasan pelindung
untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker
sanitasi; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus;
masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah pelindung untuk
penggunaan gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan
antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian pelindung untuk keperluan medis;
pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; penutup sepatu bedah; sarung tangan bedah; sarung tangan
karet untuk keperluan gigi; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan
kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai
untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi; sarung tangan untuk
pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan medis; stoking [kaus kaki medis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/11/2021 12:54:39
540   EtiketDID2021078269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tongkol 3 No. 21 RT 9 RW 2 Desa Minomartani KEcamatan Ngaglik
Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581

Hana Melita Ekasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROTI GEMBONG BOUNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, putih, merah muda, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti manis; Roti sobek; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan gula-gula; roti bun; roti dan roti bun; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/11/2021 17:02:53
540   EtiketDID2021078477

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Cenrama, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 92767
Hj. HARNIDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERAS SUPER SLYP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===karung beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/11/2021 07:22:16
540   EtiketDID2021078702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bandara Babullah Kampus I FKIP, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
Kelurahan Akehuda Ternate, Maluku Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, 97751

Dr. Dharmawaty M. Taher, S.Pd.,M.Si, Nurhasanah, S.Si., M.Si

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

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

591 Uraian Warna : HIJAU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pencuci tangan mengandung antibiotik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/11/2021 07:27:09
540   EtiketDID2021078703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bandara Babullah Kampus I FKIP, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
Kelurahan Akehuda Ternate, Maluku Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, 97751

Dr. Dharmawaty M. Taher, S.Pd., M.Si, Dr. Abdu Mas'ud, S.Pd., M.Pd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOFI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKLAT TUA, ORANYE
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/11/2021 07:42:42
540   EtiketDID2021078705

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bandara Babullah Kampus I FKIP, Program Studi Pendidikan Biologi Kelurahan
Akehuda Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, 97751

Dharmawaty M. Taher, Dr. Drs. Said Hasan, M.Pd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: O'FIRI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Muda, Abu Abu, Merah Dongker
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/11/2021 09:39:26
540   EtiketJID2021079134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Giri Loka II Blok Q/20, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15322
Jeanny Grace Sumarauw

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pandu konsultasi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===informasi dan konsultasi manajemen bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/11/2021 12:59:51
540   EtiketDID2021079243

730 Nama Pemohon : Arnoldus Jemadu
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Alamat Pemohon : Wela, RT/RW 004/002, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 86523
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopi TUK Komodo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hiaju dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krimmer kopi (berbahan dasar susu); minuman susu dengan rasa kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/11/2021 12:59:59
540   EtiketDID2021079244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pendurenan RT 005 / RW 003 Duren Jaya Bekasi Timur , Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat

CHAIRANI dan NUR LAILI HADIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Triayu Ratna Dewi S.H., M.H.
TRIAYU DEWI PATENT, Komuna Space Metropolitan  Tower lantai 13 A, Jl. RA
Kartini TB Simatupang Kav 14  Cilandak Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AILA SHINE & GLOW + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; sediaan

perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/11/2021 13:50:44
540   EtiketDID2021079282

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Soekarno-Hatta Rt.001/001, Pulai Anak Air - Mandiangin Koto Selayan, Bukit
Tinggi, Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

HARDIANTO, MUHAMMAD FARID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO RUSUK KENANGAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Kuning, Orange, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Kepiting; Abon daging; Acar buah dan sayuran; Akar olahan untuk makanan manusia; Ale Ale; Ampela ayam pedas;

Ayam geprek; Ayam goreng jawa; Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam ungkep; Babi panggang merah [char
siu]; Bacah Daging; Bagar Hiu; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-
kacangan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso
dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso
Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Bebek Betutu; Berry hawthorn kering; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Bistik
Daging Sapi; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan
sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Buah yang
diawetkan; Buah yang dibekukan; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan kaleng; Buah-buahan
yang dibekukan; Buah-buahan, yang diawetkan; Bubuk susu kacang kedelai; Cacak Ikan; Cakalang Suwir Kecombrang;
Cakalang Suwir pedas; Campuran sayur; Cream Soup; Dadih ikan keju; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada Hitam;
Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa; Daging
cincang; Daging kaleng; Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau; Daging
sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dendeng Balado; Dendeng Batoko Cabai Hijau; Dim Sum udang; Egg
Cheese Sandwich; Geprek Daging; Ginseng merah yang diproses untuk digunakan sebagai sayuran; Gulai Tahu; Gulai sapi;
Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi yang
terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hidangan dari daging kornet; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti
daging; Hidangan utama yang dibuat terutama dari makanan laut; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang,
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buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan, daging, unggas dan sayuran
kalengan; Jagung manis, sudah diproses; Jamur kancing dalam kaleng; Jeli; Jeli ginseng merah; Jeli sayuran; Jeli, selai, kolak
(compotes); Jeruk mandarin dalam kaleng; Kacang brazil, diolah; Kacang olahan; Kacang rasa (berbumbu); Kacang yang
diproses, dikeringkan, atau diolah; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu bakso; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi;
Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu sapi yang dapat diminum; Kaldu sayur; Kaldu tom yam; Kaledo; Keju
berbentuk pasta; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Kelapa
dikeringkan; Kembang tahu pita; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan,
dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan,
diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik
kelapa; Keripik kentang; Keripik rumput laut; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik ubi aneka rasa; Kezuri-bushi
(serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kismis; Krem dobel; Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim
dengan buah; Krim kacang kedelai; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok berbahan dasar sayuran; Krim kocok untuk topping;
Krim rendah lemak; Krim sebagai makanan; Krim susu; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan
penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan
terbuat dari buah-buahan dan krim; Kripik ikan; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Laver (rumput laut yang dapat
dimakan), diolah; Lemak coklat; Lemak kelapa; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan
bantuan kesehatan yang mengandung ginseng dan ginseng merah; Makanan batangan dan makanan ringan batangan
berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar sayuran; Makanan batangan dan
makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan
berbahan dasar cumi-cumi; Makanan berbahan dasar ketela pohon; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar
protein whey dan kedelai; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah;
Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran;
Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua
diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas
dalam kaleng dan kantong.; Makanan laut yang diawetkan; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari
daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku terutama
terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari
sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pencuci mulut
yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein
berbahan dasar sayuran; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat saji yang berbahan dasar susu;
Makanan penutup dengan toping krim; Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup
terbuat dari buah; Makanan penutup terbuat dari kacang; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim);
Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau
sayuran; Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar buah,
sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan
berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan ringan
berbahan dasar singkong; Makanan ringan berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan berbahan dasar yogurt; Makanan ringan
cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang;
Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan ringan organik
berbahan dasar yogurt; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau
sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap
masak terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan siap masak
terutama terdiri dari unggas; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan,
siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan
sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan
unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah
dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Makanan
yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik
berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan buah; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang
menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar susu kacang
tanah; Minuman berbahan dasar yoghurt; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman dari biji
basil; Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu
terdiri dari buah-buahan; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat dari yoghurt; Minuman yang
berbahan dasar susu; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman yoghurt;
Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh;
Minuman-minuman susu beraneka rasa; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak yang dapat dimakan;
Minyak zaitun extra virgin; Moluska, tidak hidup; Oalahan daging untuk isian burger; Olesan berbahan dasar hummus; Olesan
berbahan dasar kacang; Olesan berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati atau pengganti daging; Onigiri Daging;
Onigiri Ikan; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pasta makanan yang terbuat dari ikan; Pasta tomat;
Pastry isi daging; Penganan khas Perancis terbuat dari daging; Pengganti daging berbahan dasar buah; Pengganti daging
berbahan dasar sayuran; Pengganti sayuran atau ikan; Pisang Gapit; Pisang goreng dengan aneka toping; Potongan daging
ikan tanpa tulang; Potongan kentang; Prem hijau yang diawetkan; Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan
vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk ginseng merah olahan; Produk makanan dengan dasar yoghurt; Produk
makanan laut yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti
telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Produk makanan yang
terutama mengandung ikan atau ayam; Produk makanan yang utamanya terbuat dari buah; Produk olahan berbasis unggas;
Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku;
Produk tahu (kacang dadih); Produk-produk vegetarian yang disiapkan untuk dikonsumsi; Protein nabati bertekstur digunakan
sebagai pengganti daging; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging;
Protein untuk penggunaan sebagai suatu bahan tambahan makanan; Ratatouille (makanan vegetarian); Rebung; Rendang
Daging Suwir; Rendang Suwir Ikan Salai; Rica Rodo; Rujak juhi dari Betawi; Rukem (Buah-Buahan); Rumput laut bubuk
sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Salad berbahan dasar hummus; Salad sayuran; Salami (saus daging); Sarang
burung dengan gula batu; Sari-sari daging; Sate Daging Sapi; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate Matang; Sate klathak;
Sayur asem; Sayur sop; Sayuran (mousses); Sayuran (tambahan pate); Sayuran Rumpu Rampe; Sayuran dalam kaleng;
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Sayuran dan buah olahan; Sayuran dikeringkan; Sayuran pengganti untuk krim; Sayuran potong; Sayuran yang dihaluskan
(dalam bentuk pasta atau cairan); Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Scotch eggs [telur rebus
yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat
minuman; Sediaan buah-buahan; Sediaan daging; Sediaan daging  yang diawetkan; Sediaan hidangan yang terutama terdiri
dari daging; Sediaan kacang torreya; Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan laver (rumput laut yang dapat
dimakan); Sediaan makanan dari kaki babi; Sediaan produk sayuran olahan; Sediaan rebung; Sediaan sayuran; Sediaan
sayuran akar yang bisa dimakan; Sediaan-sediaan krim yang mengandung susu dan buah-buahan; Sediaan-sediaan
makanan berbahan dasar susu; Sediaan-sediaan terbuat dari yoghurt; Selai; Selai almon; Selai berbahan dasar kacang; Selai
berbahan dasar susu; Selai hazelnut; Selai jahe; Selai kacang coklat; Selubung makanan (berupa) selulosa berkertas; Semur
Daging Sapi; Se’i Daging Sapi; Sie Reuboh; Siomay sayuran; Smoked beef cheese sandwich; Sosis; Sosis ayam; Soto;
Sotong Pangkong; Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Sup (sop) kacang hijau; Sup Tunjang; Sup bakso matzo;
Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk,
sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Susu beraneka rasa; Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan
susu kocok; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Susu dan produk susu, termasuk minuman
berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau
mineral; Susu kaleng; Susu protein; Susu protein dari telur; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk susu
yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; Tahu; Tahu
Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu keju makanan laut; Tahu kering dengan ikan/ayam; Tahu pedas; Telur
Pindang; Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan
dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Tumis Tahu; Umbut-Umbutan (Daging Buah
Rambutan); Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Yoghurt beraneka rasa; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat
terbuat dari susu yang diinkubasi; Yoghurt kacang kedelai; Yoghurt terdiri dari buah-buahan; Yoghurt vanilla; abura-age
[potongan tahu goreng]; acar jahe; acar sayuran; agar-agar siap saji; agar-agar*; akar sayuran olahan; alternatif yogurt
berbahan dasar tanpa susu; aprikot, diolah; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam goreng; ayam goreng tepung;
ayam kecap; ayam kukus; ayam panggang; ayam pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah; bahan makanan berbahan dasar
ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua
diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan
lemak yang bisa dimakan; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran
segar; bahan makanan yang terbuat dari kacang; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk
konsumsi manusia; bahan pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging berbahan dasar
serangga; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak
digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang
dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi;
bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso
urat; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; bebek panggang;
benih disiapkan untuk makanan manusia; benih disiapkan untuk makanan manusia, bukan sebagai bumbu atau perasa; berry
diawetkan; biji rami untuk makanan manusia; bit daging; blancmange [makanan penutup berbahan dasar krim]; bola-bola
kentang; buah berbahan dasar konsentrat untuk memasak; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran kaleng; buah dan
sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; buah dan sayuran yang dimasak; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan,
dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayuran kering; buah-buahan yang dimasak; buah-buahan yang diolah dalam
kemasan; buah-buahan, dikeringkan; buah-buahan, dimasak; buah-buahan, diolah; buah-buahan, kaleng; bulgogi [Hidangan
Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; buncis, dikeringkan; burger bebek renyah; cabai
dengan daging; cabai rawit olahan; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; campuran makanan ringan
yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang
olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering;
campuran sup; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; cocoa
butter untuk makanan; cold cuts (daging); dadih rasa dan susu kocok serta penggantinya; daging; daging asap; daging asin;
daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging babi
dan kacang kalengan; daging babi olahan; daging babi yang dimasak; daging babi, kalengan; daging beku-kering; daging
buatan instan; daging buatan manusia; daging budidaya; daging burger; daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging dan
sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging
ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan,
sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kemasan;
daging kering; daging kering instan; daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan; daging olahan
[pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang; daging panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi;
daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging unggas segar; daging
vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang berasal dari rekayasa laboratorium; daging yang berasal dari rekayasa
teknologi pertanian; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang diliofilisasi; daging yang
dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku; daging, diawetkan;
daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang buruan; dicampur
minyak sayur untuk makanan; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; domba
(daging), diolah; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi panggang yang diiris dan dibumbui]; ekstrak
daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak rumput laut untuk makanan; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak
sayuran untuk makanan; fish en; flakseed untuk makanan manusia; foie gras (makanan Perancis dari hati angsa atau bebek);
galbi [hidangan daging panggang]; game (daging), tidak hidup; ganggang olahan untuk makanan manusia; gelatin; gelatin
daging; ginseng dan ginseng merah beku; ginseng dan ginseng merah kukus; ginseng dan ginseng merah olahan, bukan
untuk keperluan medis; gnocchi berbahan dasar kentang; gulungan cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; hasil olahan
ikan untuk makanan manusia; hazelnut diawetkan; hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah;
hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis
links berbahan dasar sayuran; hidangan pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam
adonan dan digoreng; hidangan pembuka yang terdiri terutama dari makanan laut; hidangan utama beku yang telah dikemas
sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan
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pasta cabai yang difermentasi (Dak-galbi); hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hoshi-nori
[lembaran rumput laut kering]; hummus; iga [potongan daging]; ikan  dimasak; ikan beku yang dimasak; ikan olahan; ikan,
diolah; irisan daging babi; irisan daging kambing; irisan daging sapi; irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; isi daging pie; isian
buah untuk roti dan kue; isinglass (gelatine) untuk makanan; isolat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; jeli
almond; jeli buah; jeli daging; jeli ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; jeli ikan; jeli kopi; jeli siap saji; jeli teh; jeli
untuk makanan; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan
dasar buah pir; jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); jerky
(daging tanpa lemak); jicama (bangkuang), diolah; jus daging; jus sayuran untuk memasak; kacang beraneka rasa; kacang
dadih (tahu); kacang dadih [sayuran olahan]; kacang dadih [tahu]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering;
kacang kalengan; kacang makadamia, siap sedia; kacang manisan; kacang olahan; kacang yang dilapisi dengan wasabi;
kaktus olahan untuk makanan; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kanten [potongan agar-agar kering]; kebab shish (daging);
kedelai yang diawetkan untuk makanan; keju asap; keju lunak (soft-ripened); keju yang mengandung herbal; kekekalan
daging; kelapa parut; kelp (rumput laut), diolahan; kentang goreng termasuk kentang goreng dengan diberi taburan; kentang
yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan diawetkan; keripik ikan; keripik kentang; keripik sayuran; keripik ubi; keripik
udang; kimchi; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; konnyaku
(jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui); konnyaku atau jeli yang dikeringkan yang terbuat
dari ujung akar-akaran yang dibumbui; konsentrat berbahan dasar sayuran untuk memasak; konsentrat kaldu daging;
konsentrat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; koridofu (dadih
kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); kornet koin; kornet kotak; krim berbahan dasar sayuran; krim kopi; krim organik;
krim pencuci mulut; krimer bukan dari susu; krimer kopi non-susu; krimer kopi tanpa kandungan susu; kue ikan thailand;
kumara (kentang manis), diolah; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran (untuk makanan); lemak hewani
untuk makanan; lemak nabati untuk makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi untuk makanan; lemak untuk makanan;
makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari makanan laut;
makanan (hasil) laut, kalengan; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan beku (makanan
terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar  daging; makanan berbahan dasar buah; makanan
berbahan dasar ikan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari
daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang
sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar
terdiri dari unggas; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan laut
tempura; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan timah); makanan minuman berbahan
dasar susu, tidak termasuk susu kocok; makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih;
makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku
terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan pembuka
yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pencuci mulut berbahan dasar susu; makanan
pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam
bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan penutup (dessert) yang berbahan dasar
kacang; makanan penutup berbahan dasar buah; makanan penutup berbahan dasar kedelai; makanan penutup dibuat
terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; makanan penutup nabati, terutama terdiri
dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; makanan penutup susu dingin; makanan
penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain
yogurt beku; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain
es krim atau yoghurt beku; makanan penutup yang terbuat dari yoghurt; makanan pra-paket yang sebagian besar terdiri dari
sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari binatang buruan; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging;
makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari makanan laut; makanan pra-
paket yang terutama terdiri dari unggas; makanan ringan  berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan berbahan dasar
benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar
buah probiotik kering; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan
berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai;
makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar
larva serangga; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan berbahan dasar
probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan
berbahan dasar serangga; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan
ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari
kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang,
keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi,
makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan
terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan ringan/ camilan yang
disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku
yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan
yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; makanan
siap saji terutama terdiri dari telur; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan utama yang sebagian
besar terdiri dari ikan; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan utama yang sebagian besar terdiri
dari unggas; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan
yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran
kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari
binatang buruan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; makanan/hidangan utama berbahan dasar
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sayuran; mangga hijau; manisan kacang; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak,
dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mengolah sayuran akar yang bisa dimakan; minuman berbahan dasar kacang polong
[bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan;
minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minuman
berenergi berbahan dasar susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman pengganti makanan nabati berbasis
susu; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minuman segar yaitu minuman
berbahan dasar susu  ditambah krim keju dan gula aren  bakar; minuman susu yang mengandung rasa; minyak (dari
tumbuhan) untuk makanan; minyak bekatul untuk makanan; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji camellia untuk
makanan; minyak biji labu untuk makanan; minyak biji rami untuk makanan; minyak bunga matahari untuk makanan; minyak
campuran untuk makanan; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan;
minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk makanan;
minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang
untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan persiapan
makanan; minyak kelapa untuk makanan; minyak mentega; minyak mustard (untuk dimakan); minyak mustard (untuk
konsumsi); minyak nabati; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak perilla untuk makanan; minyak rapa untuk makanan;
minyak safflower; minyak sapote; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur untuk makanan; minyak terhidrogenasi untuk
makanan; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin
untuk makanan; minyak zaitun untuk makanan; mousses (produk susu); mousses berbahan dasar daging; namemono (pasta
dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); nuget; nugget ikan; nugget sapi; olahan ceker ayam; olahan daging
ayam untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk
daging; olahan tahu untuk isian roti burger; olein (cair) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan); olesan
berbahan dasar sayuran; olesan berbasis daging; onion rings; pangsit berbahan dasar kentang; panna cotta [makanan
penutup berbahan dasar krim]; pasta daging; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta terong; pasta terutama terdiri
dari daging; pasta tomat; pasta yang sebagian besar terdiri dari daging; pastrami (daging); pate daging; pecan (kacang-
kacangan), diolah; pembungkus sosis, alami atau buatan; pengganti daging berbahan dasar polong-polongan; pengganti
daging berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti makanan vegan yang diperkaya protein; pengganti makanan, yaitu
pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; pengganti produk susu yang berbahan
dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma;
pengganti susu yang berasal dari nabati; pepes tahu; perkedel pisang; persediaan daging sapi; persiapan makanan terbuat
dari daging; persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut; pie jamur; potongan daging sapi; potongan
keju segar (fresh cheese); potongan tahu beku-kering [kohri-dofu]; potongan tahu goreng [abura-age]; prem gelap; prem hijau;
produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk daging; produk daging
olahan; produk daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang diawetkan; produk
makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang; produk makanan laut (diasap); produk makanan laut
kalengan; produk makanan laut olahan; produk makanan terutama terbuat dari buah-buahan; produk makanan terutama terdiri
dari daging; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-
kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk makanan yang mengandung terutama dari sayuran; produk makanan
yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan
dan tepung roti; produk susu dalam bentuk bubuk; produk susu nabati; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-
produk berbahan dasar daging ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi; protein kedelai, digunakan sebagai
pengganti daging; protein makanan untuk konsumsi manusia; protein nabati bertekstur; protein whey; pulses (kacang-
kacangan) disiapkan untuk makanan manusia; pulses (kacang-kacangan), kalengan; pupa lebah olahan untuk makanan
manusia; purees (bubur) sayuran; quenelles [daging]; roti burger daging kalkun; roti daging cincang; roti daging hamburger;
roti daging sapi; roti tahu; rumput laut besar yang dikeringkan; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang;
rumput laut yang dapat dimakan, diolah; salad buah dan sayuran; salad daging; salad daging kalkun; salad sayuran; salad
sayuran precut; santan; santan bubuk; sate [daging panggang yang ditusuk]; sawi hijau (sayuran), diolah; sayur-sayuran
dalam kemasan; sayur-sayuran yang diolah; sayuran acar dalam cuka; sayuran asin; sayuran beku; sayuran beku olahan;
sayuran beku-kering; sayuran cepat beku; sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran dikalengkan; sayuran hidroponik; sayuran
instan; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah
olahan; sayuran panggang; sayuran precut untuk salad; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang
diawetkan dalam minyak; sayuran yang dikalengkan; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran yang diliofilisasi;
sayuran yang dimasak; sayuran yang dimasak dengan cuka; sayuran, diawetkan; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak;
sayuran, diolah; sayuran, kaleng; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan cumi untuk makanan manusia;
sediaan hidangan sayuran; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan salad (sayuran); sediaan sayuran
akar; sediaan sayuran merah; sediaan-sediaan untuk membuat susu kocok; sediaan-sediaan untuk membuat yoghurt; selai
stroberi; selubung makanan selulosa; semifreddo panna [makanan penutup berbahan dasar semi-whipped krim]; serangga
yang dapat dimakan, tidak hidup; serbuk sari disiapkan sebagai bahan makanan; shepherd's pie (roti); singkong, diolah; siput
untuk makanan manusia; sosis corn dog; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis solo ayam; souffle dari sayuran; steak
daging; stearin (padat) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan); stik zucchini; stok daging; stok olahan
berbahan dasar rumput laut; stroberi, diolah; sumsum hewan untuk makanan; sup ikan; sup kernel kacang tanah; sup,
kalengan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond; susu berbahan dasar
kacang; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk rasa untuk membuat minuman; susu bubuk yang
berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan
buah-buahan; susu dan minuman susu; susu kacang mete; susu kacang tanah; susu nabati, khususnya beras, kedelai,
kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu berbahan dasar
tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk
berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu yang diperkaya protein; tahu
(dadih kacang kedelai); tahu fermentasi; tahu goreng; tahu makanan laut; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; telur
ikan olahan; telur yang dikeringkan; tempura daging; tempura jamur; tempura telur; tempura yang berisi campuran sayuran
dan makanan laut (Kakiage); tepung ikan untuk makanan manusia; terrine daging; terrines sayuran; tomat, kalengan; topping
bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi berasal dari
sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari
susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan
produk roti; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa
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sawit; udang beku; ulat kepompong untuk makanan manusia; usus untuk membuat selubung makanan; vegetarian chili;
veggie pâté; whey bubuk; yaki-nori [lembar rumput laut]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt rasa buah;
yoghurt tanpa kandungan susu; yoghurt terbuat dari susu kambing; yuba [kulit tahu]===
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: Jl. Soekarno-Hatta Rt.001/001, Pulai Anak Air - Mandiangin Koto Selayan, Bukit
Tinggi, Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

: BAKSO RUSUK KENANGAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Kuning, Orange, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan Pastri; Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan terigu; Agar-agar buah (gula-gula); Andewi

(pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Asam Sunti (bumbu;
Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Bakpao;
Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan,
rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Balutan salad bumbu selada; Bandrek; Bawang dayak
kering (Bumbu); Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran;
Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan
dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Beras yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berondong jagung; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji
kopi; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan
dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat;
Biskuit selai kacang; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Bolu nanas; Brownies Coklat; Bubuk dan campuran
untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk kari; Bubur jagung; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Asam Padeh;
Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang;
Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe );
Bumbu Bakso; Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai;
Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong
Balap; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu
Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu
Soto Udang; Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong;
Bumbu baikut goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu
masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu pindang bandeng;
Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari
tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan,
daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali; Bumbu empal goreng;
Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut;
Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Butiran jagung olahan; Cairan berbumbu untuk
merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran tepung;
Campuran-campuran untuk membuat kue; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cincalok (Bumbu);
Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen;
Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cuka quince (buah); Daun Mint Kering (bumbu); Daun mint (bumbu);
Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Dodol; Dodol Kentang Kerinci;
Dumpling ayam dan udang; Ekstra herbal (bumbu); Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Ekstrak rempah-rempah; Es (air yang
dibekukan); Es coklat durian; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es kristal; Es silinder; Extrac nira kelapa  (bumbu); Garam
meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari
tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan;
Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten
untuk makanan; Gula halus untuk glasir; Gula tetes untuk makanan; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula
beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula kacang; Hasil produksi coklat; Hasil produksi penggilingan tepung; Hiasan roti
yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Intip goreng (makanan berbahan
dasar beras); Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jawawut
yang dikupas; Jus jahe [minuman]; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh;
Karamel; Karamel gula-gula; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Keju gembung [camilan jagung]; Kelapa
Gongseng (bumbu); Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kepingan jagung; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung
dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Kentang; Kerupuk bawang; Kerupuk
ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang dengan rasa; Ketan
bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat tahu; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi
bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh;
Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi
buatan; Kremes dari tepung; Kue Akar Kelapa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bingka Kentang; Kue Bugis Betawi; Kue Cincin; Kue
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Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cucur; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Engkak Medok; Kue
Gagatas; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Kacang Spesial; Kue Kecalo; Kue Kelen; Kue Klepon; Kue Kubang
Boyo; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lumpang; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue
Onde; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pia Saronde; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Satu; Kue
Semprit Desa; Kue Sie Itek; Kue Srikaya; Kue Tenteng; Kue berbahan dasar tepung; Kue choco ball; Kue daging; Kue
keranjang; Kue lumpia; Kue nanas; Kue pisang; Kue pukis; Kue-kue; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan
dasar dari beras; Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Lada hitam bubuk (bumbu);
Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lontong sayur; Lumpia goreng; Lumpia kering; Macchiato (minuman kopi yang dibuat
dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan beku terutama
terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan bubur beras
organik; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan
lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan
makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan
penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan
penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah
kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan
ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang
gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan
ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis
dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum;
Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama
terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie
yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji
kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan terutama
terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk sarapan terbuat
dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang mengandung tepung; Makanan,
makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Mie; Mie Celor; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie
Korea; Mie Lendir; Mie Sagu; Mie Terbang; Mie Titi; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie segar; Mie yang terbuat dari
Jagung; Minuman Kopi Hawai; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar
kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga
dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar
coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam;
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa
susu, kopi dan cokelat); Muffins; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bumbu Bali;
Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi
Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi
Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Teri; Nasi Sambal
Goreng Ati Kentang; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam,
ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat
sudah diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi untuk bubur; Ngohiong (Bumbu); Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan
berbahan dasar coklat; Pai isi daging; Panettone (roti manis); Pasta; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta kue;
Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain
minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk
kue); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain
minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak
esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen Asam; Popcorn yang diberi perasa; Produk
kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk
makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau
penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk
makanan; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Puding dari telur, susu dan gula; Puding pencuci mulut
instan; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Ragi untuk adonan;
Ramuan beraroma untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Roti bun dengan
selai; Roti ciabatta; Roti kecil-kecil; Roti kering; Roti kopi; Roti manis; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus
keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti susu; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Sage [bumbu];
Sagon (Kue); Sambal Bajak; Sambal Balado; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri;
Sambal Hijau; Sambal Matah; Sambal Terasi; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal cabe tabur; Sambal dari buah-
buahan bawang merah; Sambal pedas manis; Sambel Tomat; Sandwich egg cheese; Sandwich smoked beef cheese; Saus
(bumbu masak), saus salad; Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus celup berbahan dasar coklat; Saus kacang kedelai; Saus
siap saji; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan
berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
Sediaan sereal; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk
serbuk; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein
tinggi; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Sumpia
abon sapi; Tape Uli (Beras Ketan); Tauco; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Tarik; Teh
hijau jepang; Teh rosela; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat
diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-
sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk
minuman; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan;
Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa,
amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Thyme kering untuk digunakan
sebagai bumbu; Tiwul instan; Trufel coklat; Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad; Yogurt
beku (es yang dapat dimakan); acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adonan panekuk; adonan pizza; adonan puff pastry
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(roti); adonan roti; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; air garam untuk digunakan dalam koktail; air
garam untuk memasak; asam [bumbu]; bagel multigrain; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang
diekstrusi; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; baking cokelat;
bakpao; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bar muesli; batang energi, selain untuk
keperluan diet atau medis; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih
cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras
analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk
makanan; beras putih; beras sekam; bihun; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu];
biji jagung panggang; biji jagung sedang dipanggang; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan
sebagai bumbu; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi
cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner
[bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit;
biskuit bawang; biskuit malt; biskuit mentega kecil; bola keju gembung [camilan jagung]; brondong jagung; bubuk anggur
merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai [bumbu]; bubuk coklat; bubuk
kakao instan  ; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang; bubuk untuk membuat es krim; bubur beras untuk
keperluan kuliner; bubur gandum; bubur jagung; bubur tepung beras; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai;
bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu kacang kedelai [penyedap];
bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi
kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam;
bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu semur; bumbu
sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; bumbu umami;
bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; butiran kopi
berbentuk kristal sebagai pemanis; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); cakwe/cakue; camilan granola dengan
campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu;
camilan jagung rasa keju; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu
untuk rebusan; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran makanan
ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran muffin; campuran panekuk; campuran pastry; campuran saus
[bumbu]; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat teh;
campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha;
campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan
saus; cancha paccho [kernel jagung yang dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung yang dipanggang]; cengkeh (bumbu);
chalupa [tortilla jagung]; chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chow-chow
[bumbu]; chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; chutneys [bumbu]; cokelat yang mengandung susu; coklat; coklat batangan
diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat
pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa];
crab boil [bumbu]; cuka; cuka beras; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka
palem; cuka raspberry; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; dekorasi marzipan untuk kue; dodol garut; dripper
kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt
untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa
makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak
esensial, untuk minuman penyedap; empadões veganos [kue vegan]; enting-enting; enting-enting kacang; es kopi; es krim dan
produk es krim; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk
bahan makanan selain minyak esensial; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; gandum malt disiapkan
untuk keperluan kuliner; gandum, diolah; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu;
garam berbumbu untuk memasak; garam berikat (garam kotak); garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen;
garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam,
mustard; gilingan Kasar Bubur Jagung; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap
untuk makanan atau minuman; glasir untuk makanan; gnocchi berbasis tepung; gula aren; gula cair; gula gula non-obat; gula
jawa; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula madu herbal; gula maple; gula mentah; gula merah; gula
muscovado; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula non obat; harissa [bumbu]; havermut;
hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; infus mint; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk
kacang]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing
bukan dari susu; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isian kantong penyaring kopi tetes; jagung giling;
jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung, dipanggang; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai
bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang,
ayam, ham, dan sosis pedas]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [boneka
pangsit]; jinten (bumbu); kacang jeli; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kanji dr
tepung jagung; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu];
karak beras; kari; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kelor yang mengandung tepung kelor; kembang gula beku berbahan
dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar kacang mete;
kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula beku
berbahan dasar sereal; kemiri (bumbu); keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik
tortilla jagung; kernel jagung yang dibakar; kerupuk ikan; kerupuk nasi; kerupuk udang; ketel jagung [popcorn]; ketumbar
(bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kiwicha, diolah; koji
[beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu;
kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet
ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang;
kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim-krim coklat; krimer yang
tidak mengandung susu untuk kopi; kue almond; kue basah; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue bola; kue
bulan; kue coklat; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue kastangel; kue kecipir (cipiran); kue lekker; kue millet; kue
muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue putri salju; kue serabi;
kue stik bawang; kue sus; kue tar lemon; kue tar raspberry; kue untuk makanan ringan; kukis coklat dari tepung keto; kulit
cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kwetiau; lada; lada
[bumbu]; lada bubuk (bumbu); lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; liquorice [gula-gula]; lo mein (hidangan); lolipop
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[gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu campuran; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; makan
mustard; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan Untuk
Sarapan dari Padi-padian; makanan batang bernutrisi yang berbasis gandum; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL);
makanan dari jagung; makanan dari tepung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji
dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar
sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan
yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku;
makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah,
longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan
(non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi;
makanan penutup dari es; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup
muesli; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik;
makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar
gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik;
makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao
probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan
dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi;
makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan
dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan
ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen
nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal;
makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum
diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap saji berbahan
dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makaroni;
makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; makaroni dengan keju; makaroni salad; malt untuk konsumsi manusia; maltosa;
marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté
(minuman infused); mayones; merica (bumbu); meringues (kue); mi dari tepung beras; microwave popcorn; mie beras; mie
kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba instan; mie telur; mie tepung; mie yang mengandung larva
serangga; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan
dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao
dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi,
kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat;
minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan
pohon mate; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman
kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari kopi;
minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan
rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak kopi; mirror
icing [mirror glaze] (sejenis kue); misoa; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly];
molase delima; molase untuk makanan; moster; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan
nafas]; nasi gembung; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai
kacang manis]; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan (sayuran) untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; onigiri [bola nasi];
orecchiette (pasta); oregano, dikeringkan; paella (Hidangan Soanyol); pai; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas
dan daging buruan; pai labu; pai lemon meringue; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon
[panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pala (bumbu); pandoro [roti ragi manis]; pane
carasau [roti datar]; panekuk; pangsit berbasis tepung; panna cotta (hidangan penutup); paprika [bumbu]; paprika bubuk;
parfaits (hidangan penutup); pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta
kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta penyedap pandan; pasta untuk sup; pasta yang mengandung larva
serangga; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pati konjak; patjuk [bubur kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl
barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk
keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis-pemanis coklat; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penne (pasta);
penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak
esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk
makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah, selain minyak esensial, untuk
bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa pandan untuk keperluan
kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa untuk minuman, selain minyak esensial;
perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk
mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; permen; permen [gula-
gula]; permen coklat; permen ginseng merah; permen gula tanpa obat; permen jagung; permen karet tanpa obat; permen mint
untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen peppermint; permen rasa kopi.; permen rasa mint; pesto [saus]; peterseli,
kering; petis; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; pilus; pinggiran pizza; pizza; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng,
diisi; polong kopi, terisi; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; popcorn olahan; poppadums (hidangan India);
potongan kecil nanas; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti berbentuk simpul]; produk makanan yang
mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk
makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding beras; puding tahu; quesadillas [roti isi];
quinoa, diolah; ragi; ragi, baking powder; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk digunakan
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sebagai bumbu; remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rengginang; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb pies
(roti pai); risoles pisang; rocoto paste [bumbu]; roti berlapis keju dan telur; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-
rempah; roti goreng; roti gulung; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti pita; roti rendah garam; roti singkong [roti
keju]; roti*; royal jelly *; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; sambal; sambal kacang;
sansho powder [bumbu lada Jepang]; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus apel [bumbu];
saus brengsek; saus bumbu; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih;
saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus ikan; saus jamur; saus lada; saus maple (salad); saus pasta; saus pedas
berbumbu; saus salad; saus tomat; sawi putih [pengganti kopi]; sedap [bumbu]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan
berbahan dasar kopi; sediaan krim kocok yang kental; sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal;
sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan
minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman berbahan dasar kopi; selai cokelat untuk digunakan pada roti; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal
jagung; sereal siap saji; serpihan Oat; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup maple;
sirup maple [pemanis alami]; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup topping maple;
sistik ubi ungu; snack bar berbasis muesli; sohun; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau
semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet [es]; souffle coklat; stik roti; sushi maki; sushi norimaki; tablet hisap tanpa
obat [gula-gula]; takoyaki; tart pear; teh beras merah yang dipanggang; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh dingin; teh
ginseng merah; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh melati; teh oolong [teh Cina]; teh peppermint; teh rosella; teh rumput
hijau; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma,
biji kopi, makanan ringan mie; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung
arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung
berbasis serangga; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat
dari sereal; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung
jagung untuk keperluan kuliner; tepung jelai; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai;
tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung
kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung oca; tepung
quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal;
tepung singkong; tepung singkong untuk dikonsumsi manusia; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung
tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung terigu hitam; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang
bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras
tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan penutup,
kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; topping marshmallow; tteokguk [hidangan dari irisan kue
beras oval dengan kaldu khas Korea]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase
dari permurnian gula); vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); waffel; wasabi siap saji; yoghurt beku (es permen);
za'atar (bumbu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/11/2021 14:54:17
540   EtiketDID2021079328

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Bukit Cemara Tidar, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65146
Awanda Zidni Rizki

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OPIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : O : obat/nutrisi nabati, PIS : pisang
591 Uraian Warna : tulisan dan gambar berwarna berwarna kuning dengan backround berwarna biru.  Biru melambangkan “Stabil” kualitas pisang

yang akan di hasilkan, kuning melambangkan “Kecerdasan & Rasa Percaya Diri” melambangkan kemampuan OPIS untuk
menjaga dan menyembuhkan

511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembasmi jamur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/11/2021 12:22:33
540   EtiketDID2021079674

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SASMITA NO 43 TANGERANG, Kota Tangerang, Banten
PT INDO WANGI SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLEANPAL
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : TEMAN UNTUK BERSIH BERSIH
591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk

binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan,
sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan,
sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih
toilet; minyak pinus untuk membersihkan lantai; sediaan pembersihan lantai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/11/2021 14:48:08
540   EtiketDID2021079781

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Iftahudin, No.104, Kp. Banjaran Pucung, RT 002/005, Kelurahan Cilangkap, Kota
Depok, Jawa Barat, 16458

Pinalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Vina
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tosca, putih, dan magenta
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; kukis (kue kering); puding===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/11/2021 14:53:52
540   EtiketJID2021079787

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Taman Duta Jl. Teratai VII blok A9 no 7 Cisalak Sukmajaya Depok 16416,
Kota Depok, Jawa Barat, 16416

Uceu Unangsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Titiran Foods
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau : unsur alam, berasal dari alam, unsur warna dari bumi.  emas : keemasan, kejayaan, cahaya, terang.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman;

Penyediaan katering; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); katering makanan dan minuman; penyediaan
makanan dan minuman untuk dikonsumsi; persiapan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2021 13:40:58
540   EtiketDID2021080142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Istana Beji Estate Blok E Nomor 7, Beji, Boyolangu, Kab. Tulungagung,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66233

Heru Suwito

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Putrti Kadiri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih,Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2021 14:13:22
540   EtiketDID2021080169

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CEPER RT 003/005 , Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57465
SUGIYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUA PUTRI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kemoceng; Sapu lantai; alat pengepel; gagang sapu, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/11/2021 15:02:41
540   EtiketDID2021080196

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JOHAR VI NO.44 RT.08/06 KEL.MEKARJAYA KEC.SUKMAJAYA DEPOK
16411, Kota Depok, Jawa Barat, 16411

REVA FAUZIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUNIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; Kue Cubit; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; adonan brownies; brownies===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/11/2021 15:12:25
540   EtiketDID2021080617

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun III Desa Sempajaya, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 22152
RAMON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERMATA IVANA AGRICULTURE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk organik hayati cair; pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/11/2021 19:19:46
540   EtiketJID2021080869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ciledug Indah B-17/233, Pedurenan, Kota Tangerang, Banten, 15157
Arman Alamsyah, Annisya Devi Karina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Fish Station
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Stasiun Ikan, Pusat Ikan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman===

===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/11/2021 16:42:40
540   EtiketDID2021080900

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipete VII No. 88B, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12410
Hasianti Deamita Lumban Raja, Alvin Joshua Yuwono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: maanja
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Losion

menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih
Wajah [Cleanser]; Sabun Mandi; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; air linen beraroma; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk
keperluan kosmetik; balsem, selain untuk keperluan medis; bedak mandi; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh
berkilau; busa pembersih; busa pembersih kulit; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk
pil; eksfoliasi kulit; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; fizzies mandi; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi
tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; gel mandi; gel mandi dan
mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel setelah matahari; gel tanpa
obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim aromaterapi; krim kaki tanpa obat; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim penyamak sendiri; krim tabir surya; krim tanpa obat untuk perlindungan
kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; kristal mandi; kulit mengklarifikasi; losion  untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat
untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion untuk mengurangi
selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah; make-up tubuh; manik-manik mandi; masker pembersih untuk tubuh;
masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak
aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam
mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak penyamakan matahari; minyak pijat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak wangi; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pembersih untuk kuas kosmetik;
rendam kaki tanpa pengobatan; sabun antiperspirant; sabun beraroma; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh tanpa
obat; sabun-sabun; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat;
sediaan pijat tanpa obat; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan antistatik
untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; serpih
mandi; serum kecantikan; susu kecantikan; susu mandi; toner kulit non-obat; tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2021 13:57:26
540   EtiketDID2021081131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Grobogan Rt 10/05 , kec. Jiwan Kab. Madiun
, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, 63161

Siput Biarsih
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMAH KEBAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gaun pengantin; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2021 14:55:11
540   EtiketDID2021081182

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek. Taman Citra Berlindo Blok DD No.1 RT 003/ RW 011, Kota Padang,
Sumatera Barat, 25172

Viya Adara, Sinta Amelia Putri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Livya Gift
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Arti Livya: Santai. Artistik, memiliki selera yang bagus. Intuitif dan penuh inspirasi. Memerlukan banyak
kebebasan. Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. Sedangkan Gift berarti kado atau hadiah.

591 Uraian Warna : Warna coklat secara psikologis mengindikasikan stabilitas, keandalan, ketergantungan, dan kemampuan didekati.  Warna
coklat identik dengan stabilitas dan kehangatan. menurut para pakar psikologi hijau adalah warna yang bisa membangkitkan
kebahagiaan.

511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon,

ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-
buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik,
ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen,
cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat
dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau
rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot
kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku,
bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu
ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas
bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe
(bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama,
kantong plastik, sampul plastik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2021 16:11:43
540   EtiketDID2021081239

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br. Tengah Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Kabupaten
Jembrana, Bali, 82261

Gusti Ayu Putu Windi Astari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kembar Sari Songket
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain tenun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2021 16:29:37
540   EtiketDID2021081254
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br. Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kec. Mendoyo, Ka. Jembrana,
Kabupaten Jembrana, Bali, 82200

Ni Luh Putu Netri Astini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUPA MAN'KU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Kuning, Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===dupa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2021 17:17:08
540   EtiketDID2021081282

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br. Moding, Desa Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Kabupaten
Jembrana, Bali, 82252

Ni Sayu  Ketut Suartini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Coklat CK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===pasta cokelat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2021 18:30:34
540   EtiketJID2021081303

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nangka No. 57 RT 006 RW 015 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok
Provinsi Jawa Barat 16421, Kota Depok, Jawa Barat, 16412

ELOK WULANDARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Knaffgalery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran secara online; Toko makanan online; Toko serba

ada; toko; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2021 20:20:41
540   EtiketDID2021081333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.DUKUH TIMUR NO.20 RT/RW 007/014. KODE POS 14130. Semper Barat.
Cilincing. Kota Adm. Jakarta Utara. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta

irham muharram

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: NIWATORI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Ayam
591 Uraian Warna : hitam, putih, merah, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Fillet Crispy; Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Kulit Ayam Goreng Tepung; ayam goreng===

===Bumbu ayam goreng; Tepung kentucky===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/11/2021 20:30:53
540   EtiketDID2021081334

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH. Hasyim Asyari rt 5 rw 2 Sepanjang Gondaglegi, Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65174

WAHYU SUHANDOYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kena
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : walnut, chartteuse, white, dull green
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan; Keripik kelapa; Keripik salak; Makanan ringan berbahan dasar singkong; keripik apel; keripik buah;

keripik jamur; keripik nangka; keripik pisang; keripik sayuran; keripik tempe; keripik ubi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/11/2021 11:50:31
540   EtiketD042021081487

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PENDALIAN RT/RW 002/001 KEL. PENDALIAN, Kabupaten Rokan Hulu, Riau
SUMARNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jengki Q- ZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Muda, Merah, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Kerupuk Jengkol; Snack Bar (Makanan); kue untuk makanan

ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/11/2021 14:39:58
540   EtiketD122021081573

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. A. Yani KM. 19 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan
Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70722

IRWANINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIGFAST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Cuci Piring; sabun cuci; sabun cuci tangan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/11/2021 18:28:51
540   EtiketDID2021081707

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANGGIS 19 RT.006 RW.002 KELURAHAN MLANGSEN KECAMATAN
BLORA, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 58215

SESWIYATI ASRI SETYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Escoskin
Merek Kata

566 Arti Bahasa : merupakan gabungan nama dari pemohon
591 Uraian Warna : orange dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan

pelembab wajah.; Pembersih wajah; krim malam; krim siang; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit,
krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam,
pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan;
pembersih wajah; sediaan pembersih wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; susu pembersih
wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/11/2021 10:29:15
540   EtiketDID2021081805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: siswomiharjo no 51 , Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, 58111
enniwati raharja, fredinadoes eka putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kecap purwodadi cap udang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning oranye,biru,merah,hijau,hitam,putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kecap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/11/2021 11:21:16
540   EtiketDID2021081836

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kedungkwali III Timur / 67 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Miji, Kota Mojokerto, Jawa
Timur, 61322

Teguh Basuki Laksana Jaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DINOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun; Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; sabun cuci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/11/2021 13:37:19
540   EtiketJID2021081899

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ahmad Yani Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,
Ni Kadek Suasti, SE.
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Kabupaten Karangasem, Bali, 80813
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEMALA BUTIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan ritel disediakan oleh butik pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/11/2021 15:30:47
540   EtiketDID2021082008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 1901, Shining Tower, No. 35 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China
Pico Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pico neo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat hiburan untuk digunakan dengan layar televisi; gamepad untuk digunakan dengan gim elektronik; gamepad untuk

digunakan dengan konsol game; headset gaming khusus diadaptasi untuk digunakan dalam bermain video game; joystick
untuk permainan video; konsol game; konsol game genggam; konsol genggam untuk bermain video game; konsol video
game; mesin dan aparatus game; mesin video game arcade; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan
layar eksternal atau monitor; permainan dan alat-alat permainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/11/2021 21:05:41
540   EtiketDID2021082135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Habibie Center Building Lantai 2 Jalan Kemang Selatan No 98 Jakarta Selatan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560

PT. Coenergie Rekayasa Teknik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ING Rekacipta Nusantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===arang aktif; arang untuk digunakan sebagai kondisioner tanah (media tanaman); arang untuk keperluan hortikultura (media

tanaman); karbon ( zat arang ); media-media penumbuhan yang terdiri atas tanah-tanah dalam pot, kompos-kompos, kelapa,
lumut-lumut tanah gemuk dan / atau wol mineral, wol karang yang dimaksudkan untuk pertanian perkebunan dan kehutanan;
zat arang untuk penyaring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/11/2021 08:50:08
540   EtiketJID2021082171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinoman VIII / 21 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Miji, Kota Mojokerto, Jawa Timur,
61322

MOKH. FAJAR WAHYUDI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAWADDAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/11/2021 09:17:54
540   EtiketJID2021082175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingk. Kedungsari  RT. 001 RW. 009 Kelurahan Gunung Gedangan, Kota Mojokerto,
Jawa Timur, 61315

ATJIK BUDI JULIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATJIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Jingga, Coklat, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/11/2021 09:34:47
540   EtiketDID2021082178

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Permata Meri E-3 / 14 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Meri, Kota Mojokerto, Jawa
Timur, 61315

MASRUR, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARASA GO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/11/2021 09:53:30
540   EtiketDID2021082187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sidomulyo IV/14C RT. 001 RW. 002 Kelurahan Mentikan, Kota Mojokerto, Jawa
Timur, 61323

KRISTINA PUSPITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIERAF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/11/2021 10:16:46
540   EtiketDID2021082195

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Permata Meri E-5 / 12 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Meri, Kota Mojokerto, Jawa
Timur, 61315

YOHANA SUGIARSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEYS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Krem, Oranye, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman jahe merah; Minuman kunyit asam; Minuman temulawak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/11/2021 21:12:36
540   EtiketD172021082472

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gatot Subroto RT.17 RW.9 Kel. Mautapaga , Kabupaten Ende, Nusa Tenggara
Timur

Suarni Widiawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Warasiko
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam;putih;merah;hijau;kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kacang Telur; Kacang mete panggang; Keripik Keladi; Keripik buah-buahan; Keripik kentang; Keripik talas; Keripik ubi

dengan perasa; Sediaan kacang; kacang asin; kacang mede asin; kacang oven; kacang panggang; kacang pedas; kacang,
diolah; kacang, kalengan; kacang-kacang yang sudah dimasak; keripik kedelai; keripik pisang; keripik singkong; keripik ubi;
makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/11/2021 10:48:45
540   EtiketDID2021082605

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CLUSTER LAVESH BLOK SA5-12 NO.20 ALINDRA - TARUMAJAYA KABUPATEN
BEKASI., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17215

ELFAN RIZKI KURNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WETLOOK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pembersih kaca depan mobil; Coating kaca mobil; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih blok mesin

mobil; Pembersih mobil; Pengharum interior mobil; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba
guna (semir ban); Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih
interior mobil; deterjen untuk mobil; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin mobil; lilin pemoles; sahampoo untuk
kendaraan; sampo mobil; sampo untuk kendaraan bermotor; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan pembersih jok mobil;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda;
sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk mobil; semir mobil===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/11/2021 10:50:17
540   EtiketDID2021082608

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RS. Mekarsari No. 21 RT. 010 RW. 003 KELURAHAN BEKASI JAYA
KECAMATAN BEKASI TIMUR, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17112

ELYSE MEIRISYA SYAFTINA, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Madani Golden
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Golden dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah kurma; Kacang olahan; Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Sediaan kacang; Sediaan kurma;

kacang kacang; kacang olahan; kacang panggang; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang-kacangan yang dapat
dimakan; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 01:19:32
540   EtiketDID2021082948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duta Indah Malibu Blok C-47, Kota Medan, Sumatera Utara
Julius Monroe

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin

gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Roda pemotong; roda
abrasif untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya; roda kawat untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 01:33:56
540   EtiketDID2021082950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duta Indah Malibu Blok C-47, Kota Medan, Sumatera Utara
Julius Monroe

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOSUN TOOLS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin

gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
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serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Roda pemotong; roda
abrasif untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 06:42:29
540   EtiketDID2021082951

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tambas 001/007 Kismoyoso, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57375
Nuzula Syifaul Khujun

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: grande
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : bagus
591 Uraian Warna : merah dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boba teh durian; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Minuman kopi

espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Teh olahan khas
negara Thailand; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso;
minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kopi dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh
ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus
buah atau jus sayuran; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman
sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh boba; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha;
minuman yang terbuat dari cokelat; tapioca pearls (isian untuk minuman boba)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 08:19:22
540   EtiketDID2021082954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kel/Desa Wringinrejo Rt.001 Rw.001, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur, 61361

Tauvik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MTOP-X
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Bagian sepatu

diatas sol; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Lis untuk alas kaki; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya
Jepang; Sepatu Dansa; Sepatu bot musim dingin; Sepatu cross training; Sol karet; Sol sepatu; alas kaki; alas kaki bayi; alas
kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria; alas kaki
untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan
sandal; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; bagian atas anyaman rotan
untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; flat balet [sepatu flat]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; karet [alas kaki];
lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; perangkat yang tidak tergelincir untuk
sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan
sepatu pantai; sandal dansa; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit
domba; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung
kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu Latihan; sepatu
aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu baseball;
sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bola voli; sepatu boot bayi; sepatu boot karet;
sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot kerja; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot
militer; sepatu bot rugby; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot
untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot
untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan sepatu
bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu
hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot
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dan sepatu; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari bergigi;
sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria;
sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu platform; sepatu roda; sepatu salju; sepatu
sandal; sepatu santai; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu slip-on; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu
tinju; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yoga; sisipan sepatu untuk tujuan
non-ortopedi; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol
karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk
sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; tali sepatu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu sepak bola;
terompah; trainer (alas kaki); valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; zori [sandal gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 08:29:20
540   EtiketJID2021082955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM KLIPANG PESONA ASRI III A/270 RT. 007 RW. 028, KEL.
SENDANGMULYO, KEC. TEMBALANG, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50272

TRISNA IMAM PAMUJI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
FAZKI CONSULTANT & PARTNERS  Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOP BUNTUT & IGA BAKAR BU LEMAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Green Gold, Dark Goldenroad.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Layanan kedai makan; Restoran; Restoran masakan panggangan daging,

ayam, ikan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; jasa katering; jasa
katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa restoran dan katering; katering makanan dan minuman; katering
makanan dan minuman untuk jamuan makan; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman
yang bisa dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman; rumah
makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 08:32:25
540   EtiketDID2021082956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEMBONG SELATAN GG BERINGIN III RT 01 RW 11 KEL. KEDUNGWUNI BARAT
KEC.KEDUNGWUNI KAB. PEKALONGAN, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah,
51173

AHMAD TOCHAIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XYU-79
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, HITAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju atasan crop; Celana jeans; Celana pelindung kaki; celana kasual; celana khaki; pakaian; pakaian santai; pakaian

untuk anak laki-laki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 08:33:32
540   EtiketDID2021082957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Puan XXVII Blok AK 7 No. 07 RT/RW 007/010 Kel. Pakulonan Barat Kec.
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

Ronaldo Davinci
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Crew's Secret
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket-jaket; Pakaian Pria; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; celana anak; celana pria;

celana untuk wanita; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 08:33:45
540   EtiketDID2021082958

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUMBA NO. 33, PANDAU HILIR, MEDAN PERJUANGAN, Kota Medan,
Sumatera Utara

SHELLEY LIMURTI, SILVIA LIMURTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LASOEUR DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat lengan pendek; Bedong; Celana; Celana jeans; Celana korduroi; Gurita (Korset); Ikat kepala (pakaian); Kaos

polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini;
Pakaian Ski; Pakaian dinas seragam; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pashmina; Peci; Sepatu Dansa; Switer lengan
panjang; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tunik jumbo (pakaian); alas kaki; atasan [pakaian]; baju berburu; band leher
[bagian dari pakaian]; bandana [syal]; bando [pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan
balita; blazer [pakaian bisnis]; blus; blus [pakaian bisnis]; bolero; bra; bra menyusui; bulu tiruan [pakaian]; cardigan; celana
bayi; celana berupa kaos kaki (stoking); celana boxer; celana kasual; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana
pendek; celana stretch; celemek [pakaian]; dalaman jilbab; dasi; dasi kupu-kupu; daster; gaun [pakaian bisnis]; gaun pesta;
hoodies; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket; jaket [pakaian]; jaket bomber; jaket denim; jas [pakaian]; jas hujan;
jumpsuits [pakaian]; kamisol; kaos; kaos kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos, celana pendek dan kaus kaki
American football; kaus [pakaian]; kebaya batik (pakaian); kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung
[pakaian]; kimono; korset [pakaian dalam]; kostum Halloween; kostum tari; lingerie; mantel; muffs [pakaian]; oto, bukan dari
kain atau kertas; pakaian [pakaian]; pakaian basah untuk berselancar; pakaian bersulam; pakaian dalam; pakaian dalam
wanita; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dansa; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian
formal; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kerja; pakaian linen; pakaian pantai; pakaian
pendaki; pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian santai; pakaian tahan air; pakaian tenun; pakaian tidur; pakaian untuk
bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk pria; pakaian untuk senam; pakaian wanita; pakaian yang mengandung zat
pelangsing; penghangat lengan [pakaian]; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); piyama; piyama rajut; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok celana; sabuk pinggang [pakaian]; sandal; sandal bakiak; sandal selop; sapu tangan [pakaian]; sari;
sarung; sarung tangan; sarung tangan snowboard; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bayi; sepatu berkuda; sepatu boot;
sepatu karet; sepatu olahraga; sepatu pantofel pria; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; setelan jas; sol
sepatu; syal dan jilbab; syal leher [muffler]; tali celana; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies pakaian dalam; topi;
topi hujan; topi mandi; topi pelindung; topi ski===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 08:38:43
540   EtiketDID2021082959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Puan XXVII Blok AK 7 No. 07 RT/RW 007/010 Kel. Pakulonan Barat Kec.
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

Ronaldo Davinci

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Crew's Secret
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Sampo; body lotion untuk keperluan kosmetik; kosmetik; krim kulit; krim wajah; minyak rambut; minyak

wangi; parfum; parfum dan cologne===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 08:48:32
540   EtiketJID2021082960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUMBA NO. 33, PANDAU HILIR, MEDAN PERJUANGAN , Kota
Medan, Sumatera Utara

SHELLEY LIMURTI, SILVIA LIMURTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LASOEUR DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko eceran secara online; Jasa toko pakaian eceran; Layanan toko ritel online; Penjualan eceran, grosir, penjualan

langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik
lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini:
perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo,
wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan
rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu,
sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip,
jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil,
kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil,
saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian,
koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang
untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas,
perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut
dengan berbagai macam cara; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual
pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; toko; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 08:53:25
540   EtiketDID2021082961

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP RANCATUNGKU RT 01 RW 01 DESA RANCATUNGKU KECAMATAN
PAMEUNGPEUK 40376 KABUPATEN BANDUNG, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40376

HADIYAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Edefootwear
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===sepatu bot *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 08:53:31
540   EtiketDID2021082962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Falaqi I Blok C No 85, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
Agus Umar Yasin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: CALGUARD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : WARNA BIRU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan kimia pelembut air; bahan kimia pemurni air; bahan kimia pengolahan air; inhibitor korosi; sediaan kimia untuk

digunakan dalam industri; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi; sediaan kimia untuk mencegah
pembentukan kerak; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak dalam sistem pemanas dan pendingin hidronik;
sediaan kimia untuk pengolahan air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 09:12:36
540   EtiketDID2021082963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Falaqi I Blok C No 85, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
Agus Umar Yasin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OPTICORR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan kimia pemurni air; bahan kimia pengolahan air; inhibitor korosi; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri

inhibitor korosi; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak
dalam sistem pemanas dan pendingin hidronik; sediaan kimia untuk pengolahan air; sediaan pelunakan air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 09:17:34
540   EtiketDID2021082964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KISARAN KM. 6 DUSUN II, PAYA PASIR, TEBING SYAH BANDAR, Kabupaten
Serdang Bedagai, Sumatera Utara

PT. DELISARI MURNITAPIOKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP QQ DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===bihun; misoa; sohun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 09:21:06
540   EtiketDID2021082965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA JERUKLEGI KULON RT 004 RW 002 , Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,
53252

SAONAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARI GENDIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 09:23:08
540   EtiketDID2021082966

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Purwomartani III/77, Sidokerto Rt. 010-Rw. 003, Kel. Purwomartani, Kec.
Kalasan       , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

Ahmad Zulfikar Wathon Musshoghir

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NTHMXII
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Barang-barang

pakaian olahraga; Celana pendek untuk berolahraga; Pakaian Olahraga; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian olahraga;
Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus
tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk
pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian
dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk
olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja,
kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek,
pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga
air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai,
topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut
palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Sepatu olahraga atau santai; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki, bukan untuk olahraga; atasan olahraga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa;
celana olahraga untuk pria; celana untuk olahraga; jaket olahraga; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola
dan rompi  sepak bola; kaus kaki olahraga; kaus olahraga; mantel olahraga; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian
khusus untuk olahraga; pakaian olahraga; pakaian untuk olahraga; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; rompi
olahraga; sepatu bot untuk olahraga; sepatu olahraga; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga; seragam olahraga; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; singlet olahraga; topi olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 09:24:58
540   EtiketDID2021082967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KOMP. LAUT YOS SUDARSO XIV B, GLUGUR KOTA, MEDAN BARAT, Kota
Medan, Sumatera Utara

WIWI WHENDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: WILICA DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan,
yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner,
astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut,
yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel;
Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pencuci
wajah; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens and minyak yang mudah menguap; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion
kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik
menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis);
Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit;
Krim untuk pijat; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Linen untuk menghilangkan
minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Losion untuk wajah; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah
pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum, eau de toilette; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pemerah bibir;
Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi
pakaian; Pomade bibir; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang
mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit;
Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun untuk muka; Sabun, sabun
mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel
tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan
& bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; Sediaan perawatan wajah; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan tata
rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan wajah; Semir
sepatu; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk
penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik);
Tissue wangi basah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada wajah; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; air
parfum; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; aromatik [minyak esensial];
astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang
digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik;
bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk wangi; bubuk wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi
minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang
kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari
perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cat wajah; cocoa butter untuk
keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh
[wewangian]; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; eau de parfum; ekstrak bunga
[parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
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keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah
[kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah tidak mengandung
obat; gel wajah [kosmetik]; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk
keperluan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); ionone [wewangian]; jel dan krim
untuk mandi shower; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan
tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki
diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kayu wangi; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit
wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu,
semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo,
pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun
mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet;
kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai
kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu,
lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik
dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up];
kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik
non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat;
kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan
mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik
untuk hewan; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang
mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik,
yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer,
Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat
kuku; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-
bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung
obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit;
krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari;
krim dasar bedak; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa
obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik, lotion
dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim
kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat;
krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan
gel; krim pelurus rambut; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih
non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim
setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik;
krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri
[kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk
perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk
mandi; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari
sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang;
krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kunko
[fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; linen untuk penggunaan kosmetik; losion dan
krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk muka; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk wajah tidak
mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak
mengandung obat); lotion berjemur; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion
kulit kosmetik; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh
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untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan
susu; make-up menghapus krim; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik
mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah
tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat
penyeimbang minyak rumput laut; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah memurnikan arang; masker
wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan
preparat; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan
kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap
bibir; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet;
parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta kosmetik untuk aplikasi
ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab bibir; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat;
pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi;
pembersih berbentuk krim; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut untuk keperluan
kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencuci muka; pencuci wajah berbentuk bubuk; penetral bibir;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; pengkilap bibir; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perasa
menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan pelurusan rambut; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; persiapan kulit wajah untuk penggunaan
kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah
(facial scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu
birch; pewangi rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomade rambut; pomades untuk keperluan kosmetik; potpourris [wewangian]; preparat kosmetik yang mengandung
kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik];
produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri
dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun krim; sabun mandi; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-
sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sachet untuk
linen wangi; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat
untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior
mobil; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan
bahan tekstil tercium bersih; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari
efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik
untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan
kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit
dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan
tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi
endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan
penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi
ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan
kendaraan; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak;
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sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti
pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama
dan setelah bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya
sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan
kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan
kamar kecil; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-
sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir sepatu dan krim; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; strip wajah untuk
menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu
pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas
organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater)
terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik
teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan
kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung
obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik;
vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-
wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk
digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk
penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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obatan; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewarna dan cat rambut; Sabun; Sabun anti keringat; Sabun penghilang bau
badan; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semir
sepatu; Tissue wangi basah; bahan pewarna rambut; bedak; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; celak mata;
hio; kapas kecantikan; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit;
kosmetik dan sediaan kosmetik; krim pemutih kulit; losion rambut; losion untuk tubuh; masker kecantikan; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak wangi; pensil alis; pensil kosmetik; produk dan sediaan
untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sabun
cukur; sabun mandi; sabun-sabun; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok;
sediaan perataan [kanji]; sediaan perendaman cucian; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan
untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-
bahan pemeliharaan gigi; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 09:33:42
540   EtiketDID2021082969

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN PENGASINAN RT 004 RW 002 JERUKLEGI KULON, Kabupaten Cilacap,
Jawa Tengah, 53252

SIGIT HARTONO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Raja Gula Kelapa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 09:53:22
540   EtiketDID2021082970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra Garden Cluster Aster c.6/27, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61211
Astarina Yulinda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tulisan latin Astana dengan ukuran besar di sertaitulisan For Your Daily Activiti berukuran kecil dengan
posisi di bawah sebelah kanan tulisan Astana

Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan warna hitam dengan beground putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sampo rambut 3-in-1; cologne setelah bercukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kain dan kertas abrasif; krim

tubuh; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak
esensial aromatik; pasta abrasif; pelembab dan pelembut kulit tubuh; sabun almond; sabun lidah buaya; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 09:54:25
540   EtiketDID2021082971

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GANDHI NO. 15 D 47 MEDAN, SEI RENGAS I, MEDAN KOTA, Kota Medan,
Sumatera Utara

DESTINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROTI BOBO BINTANG SEJAK 1980 DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, COKLAT, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baozi (roti isi); Bubuk untuk membuat roti; Campuran untuk roti; Enchilada [roti isi]; GIS (bahan pemekar roti); Hiasan roti

yang dapat dimakan; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Panettone (roti manis); Pizza (roti); Roti Buaya; Roti Canai; Roti
Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti bagelan;
Roti bun dengan selai; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kue-kue semprit; Roti
lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke
dalam kuah srikaya; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti
tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich,
biskuit; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); adonan puff pastry (roti); adonan roti; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan
untuk adonan roti dan kue; barbari [roti datar]; campuran isian berbasis roti; campuran roti; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti;
focaccia [roti]; isi cokelat untuk produk-produk roti; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; makanan
pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; matzo [roti tak beragi];
pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih); piadina [roti datar]; pretzel [roti berbentuk
simpul]; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); rhubarb pies (roti
pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti
berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti buah; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan

Halaman 215 dari 1263



isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti gandum; roti gandum hitam; roti
goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti maryam; roti
multigrain; roti naan; roti nasi; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah
srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti
soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; selai cokelat untuk digunakan pada roti; sourdough (roti);
tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung roti; tepung
roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 10:09:04
540   EtiketDID2021082972

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KRAJAN I RT 003 RW 001PATEMON TANGGUL, Kabupaten Jember, Jawa
Timur, 68155

ACHSANUL HOIR, achsanul hoir

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SanGLOBAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU MUDA  DAN BIRU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 10:11:51
540   EtiketJID2021082973

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MEDAN L. PAKAM DUSUN IV, TANJUNG MORAWA B, TANJUNG MORAWA,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

NOVITA WINDASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO LAVA UMMU AKBAR DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, MERAH, MERAH TUA, HIJAU, HITAM, COKLAT MUDA, COKLAT TUA, ABU-ABU, JINGGA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan kedai makan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng,

ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Warung makan; jasa kafe; kafe yang menyediakan makanan dan
minuman kelor; katering makanan dan minuman; layanan persiapan makanan; menyediakan makanan dan minuman kelor di
kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; penyediaan makanan dan minuman
untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; rumah makan; warung
makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 10:31:33
540   EtiketJID2021082974

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Uluwatu II Lingkungan Tegal No. 86, Jimbaran Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
Bali, 80362

PT. OMSA Medik Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMSA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Manajemen usaha dan operasi pusat data;
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Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; layanan
administrasi dan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis; manajemen bisnis; manajemen dan administrasi bisnis;
manajemen informasi bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 10:48:41
540   EtiketDID2021082975

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MENTARI BUMI SEJAHTERA BLOK S-11,RT 011/ RW 005, KALI PECABEAN,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61271

RULLY JOHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: innaban
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam,putih,merah,orange
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===tusuk sate memasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 10:56:30
540   EtiketJID2021082976

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasar V Timur Komp. Gudang Intan No. 70, Kelurahan/Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371

PT. SINAR HIDUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHMart ELECTRONIC + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Distributor

Elektronik; Jasa grosir; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa
penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran;
Jasa penjualan eceran secara online; Jasa toko; Jasa toko eceran secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat masak multi-guna; Layanan penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan penjualan ritel; Layanan
penjualan ritel online; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat masak multi-guna; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan yang
berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Pusat perbelanjaan
yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Ritel online; TOKO SERBA ADA; Toko Barang Pecah belah;
Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko eceran yang menjual
peralatan listrik rumah tangga; Toko perabotan; Toko serba ada; Toko-toko Grosir Elektronik; belanja online; jaringan bisnis
melalui platform jejaring sosial; jasa grosir dan eceran; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara
elektronik; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang
perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil
pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan
perabot rumah tangga; jasa ritel; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; layanan pemasaran email; layanan pemasaran
online; layanan ritel online; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; pemasaran media sosial; pengecer toko serba ada; penyediaan jasa penjualan eceran melalui
platform penjualan secara daring/e-commerce; toko; toko elektronik; toko grosir; toko online; toko online dan offline untuk
barang-barang elektronik.; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun
secara langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 10:58:12
540   EtiketDID2021082977

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tomang Raya No. 8E-F RT 005 RW 001 Kelurahan Jatipulo, Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. KITA TEKNOLOGI ANDALAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEYTA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ORANYE, KREM, BIRU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi seluler; aplikasi seluler yang dapat diunduh; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 11:26:12
540   EtiketJID2021082979

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lippo Village, Sektor 3, Blok B23 No.16, Binong, Curug, Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, 15811

Renesa Balqis Safarosa Riyadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Roomansa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===konseling psikologis dan gaya hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 11:45:41
540   EtiketDID2021082980

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BABADAN BARU GG SENGKAN 13-A, CONDONGCATUR, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55283

EVITA SETYANINGSIH, ANDRIYAN PRASETYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VITARIA FOOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : VITARIA MAKANAN
591 Uraian Warna : KUNING; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat

dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan
bumbu dan perasa; Bumbu Bakso; Bumbu Gulai; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu ayam
ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu
pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu ayam goreng;
Bumbu bakmoy; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk;
Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Cairan berbumbu untuk merendam makanan;
Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Daun Mint Kering (bumbu); Extrac nira kelapa  (bumbu); Garam, bumbu,
rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gulai Pisang; Keningar (bumbu dapur); Ketan bumbu; Ketumbar
Bubuk (Bumbu); Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam
Bumbu Rujak; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Gulai Nangka; Nasi Sate Ayam; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi
Tuna Bumbu Bali; Ngohiong (Bumbu); Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pizza; Sereh kering (Bumbu); Temulawak
bubuk (bumbu); Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; asam [bumbu];
bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih
olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji chuang chia [bumbu]; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering
untuk digunakan sebagai bumbu; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji-bijian
olahan; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu;
bumbu nasi goreng; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta
nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah
untuk taco]; bumbu umami; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); camilan jagung kembung rasa bumbu; campuran
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bumbu kari; campuran untuk sediaan saus; cengkeh (bumbu); chow-chow [bumbu]; garam bawang; ginseng olahan untuk
digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula aren; gula tebu bubuk; jahe
bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; konsentrat
sayuran digunakan untuk bumbu; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); makanan olahan berbahan dasar sereal untuk
sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); merica
(bumbu); minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; nasi gulai /gule; olahan berbahan dasar kakao bubuk
untuk membuat minuman; pala (bumbu); paprika [bumbu]; pasta jahe [bumbu]; pesto [saus]; ramuan taman diawetkan untuk
digunakan sebagai bumbu; rempah-rempah bubuk; roti dibumbui dengan rempah-rempah; saus [bumbu]; saus brengsek; saus
bumbu; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus lada; saus pasta; saus sate; saus tomat; sedap [bumbu]; tepung bumbu;
vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 11:48:07
540   EtiketDID2021082981

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ANCOL SELATAN RT. 013 RW. OO3 KEL. SUNTER AGUNG KEC. TANJUNG
PRIOK, JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

ANGELICA CARAVIKA JANUAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B&D BEAUTY AND DIVINE / B & D
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim

kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Cairan bernutrisi untuk bulu mata;
Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan
untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Serum bulu mata; bulu mata palsu; esensi halus/esens yang
mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan
wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk perawatan bulu
mata; warna bulu mata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 11:53:15
540   EtiketDID2021082982

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MENGGER RT 002 RW 004 DESA RANCATUNGKU KECAMATAN
PAMEUNGPEUK, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40376

ROHYATNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ER YES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat , biru,hijau putih dan oringe
511 Kelas Barang/Jasa : 5, 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===suplemen makanan hewan===

===Bahan makanan untuk hewan, suplemen makanan untuk akuakultur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 11:59:40
540   EtiketDID2021082983

730 Nama Pemohon : MUK LONG DJAKIM, SISWANTO TAM
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Alamat Pemohon : Comp. Citra Wisata Blok X No. 10 Lk. XIV, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan
Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, 20143

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERANI BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 19, 35, 9, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan pembungkus; Barang cetakan dan barang-barang

yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang-barang tercetak, termasuk majalah,
buku, brosur, kalender, katalog; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas
untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Pulpen; Spanduk dari kertas; Spanduk untuk di jalan terbuat dari kertas;
Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Stiker (decalcomanias); Stiker cetakan; Stiker perekat; Tas goodie dari kertas
atau plastik; alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; bahan kemasan karton; bahan
kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan
kotak; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; banner; barang cetakan;
barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; kalender; kalender berdiri; kantong dari
kertas untuk kemasan; kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kartu nama; kemasan; kemasan [bantalan,
isian] bahan kardus; kemasan kantong semen dari kertas; kemasan kardus; kertas-kertas kemasan; kotak display stiker
terbuat dari karton; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; pajang
spanduk kertas; pajangan spanduk karton; pajangan spanduk kertas; pensil; perekat stiker cetak; pulpen; spanduk kertas;
stiker; stiker [alat tulis]; stiker dekoratif untuk helm; stiker dinding; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik yang dilapisi
untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; wadah dari kertas
untuk kemasan===
===Batu bata ringan; Pelur (Semen Lantai); SPESI SEMEN; Semen Portland; Semen terak tanur tiup Portland; batu bata; batu
bata berprofil; batu bata beton; batu bata kaca; batu bata keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api; batu bata
perapian; batu bata semi-tahan api, bukan dari logam; batu bata tahan api, bukan dari logam; batu bata untuk dinding; batu
bata untuk irigasi; batu bata untuk jalan; batu bata untuk lantai; batu bata untuk saluran air; batu bata yang dibakar; campuran
semen; papan semen serat; semen alumina; semen asbes; semen hidrolik; semen magnesia; semen mortar; semen penutup
nat; semen putih; semen serat; semen silika [semen pozzolan]; semen tahan api; semen terak-kapur; semen untuk tungku;
semen untuk tungku pembakaran; semen*; serat semen; tanah untuk batu bata===
===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa mempertemukan penyedia jasa
dengan pelanggan via website; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan
eceran secara online; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak
langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan
atau viral; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko;
Pemasangan poster; Pengiklanan di surat kabar; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa
strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa promosi yaitu distribusi
voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler lainnya dan
internet; layanan pemesanan online; layanan promosi dan iklan melalui internet; pemasaran media sosial; pemasaran online;
penyebaran bahan iklan; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; toko===
===Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah (topeng); helm; helm pelindung; helm pengaman; lampu
keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; masker debu; masker pelindung; masker pelindung debu; masker untuk
perlindungan terhadap debu; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung untuk helm; pelindung wajah untuk helm
pelindung; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; tutup kepala menjadi helm pelindung===
===Masker wajah (pakaian); Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana,
celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal,
sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; baju; dasi; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas hujan; jas hujan
setelan; kaos berkerah; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); rompi; sandal; sandal selop; sepatu boot;
sepatu boot karet; sepatu bot *; seragam; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 12:07:11
540   EtiketDID2021082984

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kondang Gemilang Residence Blok E No 1 Desa Kondang Jaya Kec. Karawang
Timur Kab. Karawang Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41317

Nunung Nuraini,SP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Stik Jinten
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  kuning, putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tepung tapioka untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 12:25:58
540   EtiketDID2021082985

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pantai Indah Utara 2 Metro Centro Blok A / 61, Rt.016 Rw.007, Kapuk Muara,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HARYMAN LEONARD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEERKAT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam , putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju koko; Celana jeans; Gamis pria; Ikat kaos kaki elastis; Kaos kaki bayi; Kaos kaki

pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Pakaian dalam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak;
Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam,
pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga,
dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan,
pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan,
kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, kaos kaki; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Pita atau karet
penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Sweater; Switer bordir; Switer lengan panjang; baju
kaos [pakaian]; ban pinggang (pakaian); blus; cardigan; celana bayi [pakaian dalam]; celana bermuda; celana berupa kaos
kaki (stoking); celana dalam [pakaian]; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana panjang; celana pendek; dasi;
daster; gamis; gaun; jaket; jas; jubah; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis
yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos
singlet; kemeja untuk pria; kutang wanita; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam rajutan; pakaian jadi; pakaian latihan (olah
raga); pakaian olah raga; pakaian rajut; pakaian renang; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan
kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju
kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju
hangat, tutup kepala, topi; piyama; rok; rok dalam; sandal; selop; sepatu; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan untuk
olah raga; sol sepatu; sweater ringan; syal; topi; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 13:19:07
540   EtiketJID2021082987

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Cempaka Mas, Blok D No. 23 RT.004 RW. 008, Kelurahan Sumur Batu,
Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640

Perkumpulan Kongres Pemuda Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kongres Pemuda Indonesia + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kongres Pemuda Indonesia = Merupakan Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi mengenai permasalahan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup; Jasa penanganan perkara

hukum; Jasa penasehatan mengenai permasalahan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup; Konsultan hukum;
Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan; Organisasi sosial kemasyarakatan; Sosial
kemasyarakatan; jasa advokasi hukum; jasa hukum; jasa konsultasi hukum; jasa penasihat hukum; layanan bantuan
hukum===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 13:34:06
540   EtiketDID2021082988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun I RT. 005 RW. 001 Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban,
Kabupaten Lampung Timur, Lampung, 34154

MUCHLIS PAKPAHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMPOERNA GOLD
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 13:38:14
540   EtiketDID2021082989

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman duta mas Boulevard 1 no. 2 Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29431
AGUSTINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAYIUM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold (Emas)
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis;

Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Krem Jerawat Non Medis; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Losion
dan serum; Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti
penuaan; Pemutih ketiak; Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik, yakni lotion
untuk mengencangkan kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel
kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut,
losion dan jel untuk rambut; Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan
kosmetik; Vitamin C serum; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; deodoran, spray untuk anti keringat
dan ketiak untuk penggunaan pribadi; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik dalam bentuk lotion; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik
untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim malam; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pemutih kulit wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
lotion berjemur kosmetik; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari; lotion
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tangan;
lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi
selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit
kepala, kuku dan rambut; patch jerawat kosmetik; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; produk dan sediaan
untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays);
produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun-sabun, sabun mandi,
wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sampo dan kondisioner rambut; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum pemutih (kosmetik);
serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum wajah; shampo
rambut; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 14:19:40
540   EtiketJID2021082990

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Tengah, RT/RW: 011/005, Labuan Bajo, Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, Nusa Tenggara Timur

GRACE SURYA PERDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRESSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa eceran hypermarket; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa toko eceran; Toko barang-barang grosir;

administrasi franchise (waralaba); fungsi kantor; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa-jasa toko
eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan toko ritel
dan toko grosir; minimarket; supermarket; toko; toko grosir; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 14:20:44
540   EtiketDID2021082991

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LAYAR PERMAI 4C NO. 33 RT. 012 RW. 007  KEL. KAPUK MUARA KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

AGUSTINO WIRANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAVISION OPTICS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, oranye, hitam & putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di

wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan
pengikat pendukung; Bagian-bagian untuk kacamata; Bingkai kacamata; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak
dan sarung untuk kacamata hitam; Dudukan kacamata; Kacamata 3D; Kacamata Perlindungan; Kacamata anti silau;
Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata untuk pengendara motor; Kantong kacamata;
Kotak, tali dan rantai kacamata; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api untuk industri balap
olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu, sepatu bot, helm
pengaman, kacamata, topi dan topi; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi,
set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan
dengan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Tampilan
virtual dan tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata,
pengontrol, dan headset; aksesoris kacamata; aksesoris kacamata, yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; alat
kendali jarak jauh untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set
top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon
seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set
top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; bagian dan aksesori untuk kacamata; bagian untuk kacamata; bantalan
hidung kacamata; bantalan hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan telinga untuk bingkai
kacamata; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis; bingkai kacamata anak yang terbuat
dari plastik; bingkai kacamata berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai kacamata yang dibongkar; bingkai
kacamata yang terbuat dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam;
bingkai untuk kacamata hitam; bingkai-bingkai  kacamata matahari; casing dan kantong untuk menyimpan kacamata dan
kacamata hitam; engsel untuk bingkai kacamata; frame untuk kacamata dan pince-nez; jembatan untuk bingkai kacamata;
kabel kacamata; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam; kacamata; kacamata (goggles)
untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual, augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata anti-silau;
kacamata astigmatis; kacamata berlensa cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan lensa
pelindung dan pengaman; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata debu; kacamata fashion;
kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang; kacamata hitam untuk hewan
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peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak; kacamata lapangan; kacamata las; kacamata lihat
dekat; kacamata lihat jauh; kacamata multifokal; kacamata olahraga; kacamata olahraga pelindung; kacamata olahraga,
kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata opera; kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata
pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung debu; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata pelindung untuk hewan;
kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pengaman;
kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata realitas virtual; kacamata
renang; kacamata renang dengan resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang; kacamata resep untuk olahraga;
kacamata salju; kacamata scuba; kacamata ski; kacamata tahan debu; kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup;
kacamata terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk
pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk
pelatihan olahraga; kantong kacamata; kasing  untuk kacamata anak; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan
kacamata hitam; kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata
hitam; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; komputer yang bisa
dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; kotak kacamata; kuil kacamata; lanyard untuk memegang
kacamata; lensa bifocal untuk kacamata; lensa kacamata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa kacamata
pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa kacamata setengah jadi; lensa optik untuk kacamata hitam;
lensa pelindung matahari untuk kacamata; lensa pengganti untuk kacamata; lensa untuk kacamata; lensa untuk kacamata
berlensa; lensa untuk kacamata hitam; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk
digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; pelindung hidung untuk kacamata; pemasangan
kacamata; pemegang kacamata; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat dan lanyard untuk komputer, telepon seluler,
perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone,
headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; peralatan yang dapat dikenakan untuk mengontrol
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar,
kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater,
dan sistem hiburan; perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan
komputer, periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai,
earphone, headphone, televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem
entertainment (hiburan); perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik
mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box,
speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; peripheral yang dapat dipakai untuk digunakan dengan
komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone, headphone,
televisi, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perisai kacamata; perisai samping untuk kacamata; pin untuk
kacamata hitam; platelet untuk kacamata; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai kacamata; rantai untuk kacamata
anak; rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; tali kacamata; tali pengikat kacamata; tali
pengikat kacamata hitam; tali untuk kacamata hitam; tampilan layar untuk komputer, telepon mobile, peralatan elektronik
mobile, peralatan elektronik, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, dan alat pemutar dan alat perekam audio dan video
yang dapat dipakai/dikenakan; tas kacamata; tempat kacamata pelindung dari sinar matahari; tempat untuk kacamata; tempat
untuk kacamata, klip hidung dan untuk lensa kontak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 14:43:53
540   EtiketDID2021082992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Green Garden Karawang Blok C4/06 Kel. Nagasari , Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41321

Wahyudin Hidayat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kedai Mas Lana
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pembuka beku terutama terdiri dari

ayam; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 14:46:28
540   EtiketDID2021082993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Surabaya No. 10 Medan Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota Kota Medan, Kota
Medan, Sumatera Utara

MERI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: M. Djarot Rudi Rahardjo S.H.
Komplek Pasadena, Jalan Rofina D3-14, Rt. 004 Rw. 011 Kelurahan Margahayu
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MINGGUAN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 14:48:23
540   EtiketDID2021082994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Paledang warung buah 012/018, karawang kulon, karawang Barat,Kabupaten
Karawang , Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41311

Oman Rukman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jempoloman
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, putih, merah,hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 14:53:01
540   EtiketDID2021082995

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mlokolegi RT 01 RW 10, Sonoharjo, Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah,
57615

Budhi Purwanto, Nova Rani Anggraini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cyntaners
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat-obatan tradisional; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-

Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon,
minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan
medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu
kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 14:55:23
540   EtiketDID2021082996

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Raya Kosambi-Curug No.53 RT.20/06, Duren, Klari, Karawang, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41371

Erna Susanti
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Erna Kitchen Katering Snack
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, Pink & Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bunga pisang kalengan; Pisang Epe; Pisang Gapit; Pisang Goroho; Pisang goreng; Pisang goreng dengan aneka toping;

Pisang goreng madu; Pisang kalengan; Pisang olahan; Sale pisang; biji pisang, diolah; kebab pisang; keripik pisang; molen
pisang; perkedel pisang; pisang crispy; pisang nugget; pisang raja goreng; sediaan biji pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 14:58:38
540   EtiketDID2021082997

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karajan A RT/RW 004/002 Kel. Kertasari Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41352

Jujun Herna Juliati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sasagon Katalaya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, kuning, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; tepung

beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 15:06:01
540   EtiketDID2021082998

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: perum telagasari indah rt 013/rw006 desa talagamulya kec telagasari kab.karawang,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41381

ida tarsidah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kribo (kripik bolu)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning,coklat muda ,coklat,putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 15:06:09
540   EtiketDID2021082999

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Kosambi Blok Q No.10 RT55/16, Duren, Kabupaten Karawang, Jawa Barat,
41371

Nina Setyarini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Memey cake and cookies homemade
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : hijau, putih, merah muda, hitam, jingga, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bunga pisang kalengan; Pisang goreng; Pisang kalengan; Sale pisang; kebab pisang; keripik pisang; pisang crispy; pisang

raja goreng; sediaan biji pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 15:06:39
540   EtiketDID2021083000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bakan Tengah RT 36 RW 15 Karyasari Rengasdengklok Karawang, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41352

Yati Nurhayati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nissa Bakery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, coklat, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Panettone (roti manis); Roti manis; Roti manis isi; Roti tawar manis; pandoro [roti ragi manis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 15:06:47
540   EtiketDID2021083001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: perum rancamanyar blok j3 no 8 rt 06 rw 07 desa wancimekar , Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41374

Sartono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Juragan Kacang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Coklat, Kuning, Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacang tanah, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 15:23:49
540   EtiketDID2021083002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Garut No 9 Karang Pawitan Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat,
41315

Aqua Darajati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: paprika
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau , kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacang tanah, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 15:26:04
540   EtiketDID2021083003

730 Nama Pemohon : Mochamad Sri Widodo
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Alamat Pemohon : Perumahan Anugraha Regency G3, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLOSS NON IONIK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, putih, hitam, silver
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===adjuvan (substansi kimia), selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; adjuvan tanah (substansi kimia) untuk

digunakan dalam pertanian; surfaktan; surfaktan non-ionik untuk digunakan dalam industri; zat pembasah tanah surfaktan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 15:36:37
540   EtiketDID2021083006

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Teluk Gong Jl. 20 No. 21 A RT.007 RW.010, Kel. Pejagalan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

SURYANTO DALIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RYNKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat sulap; alat untuk melakukan trik sulap; kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 15:44:20
540   EtiketDID2021083007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Tengah I RT/RW 002/001 Desa Telukbango Kecamatan Batujaya, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41354

Nurdahlia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: N'Dahlia Cake and Cookies
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Pink, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue nastar; kue putri salju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 15:45:28
540   EtiketJID2021083008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Teluk Gong Jl. 20 No. 21 A RT.007 RW.010, Kel. Pejagalan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

SURYANTO DALIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RYNKU
Merek Kata dan Lukisan

Halaman 228 dari 1263



566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; penyelenggaraan acara

hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; presentasi pertunjukan sulap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 15:52:45
540   EtiketDID2021083009

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sukaresmi, Rt015/005, Anggadita, Klari, Kabupaten Karawang , Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 43171

Farida Widiastuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Brownsa
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 15:53:16
540   EtiketDID2021083010

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Citra Kebun Mas blok L 6/14, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41371
Holijah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Habib
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-abu, Merah & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pare===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 15:57:00
540   EtiketDID2021083011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: kp warung kebon rt/rw 004/004 ds Purwasari kec Purwasari Kab Karawang,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41373

Ahmad Yani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Keripik Boled Pusaka
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ungu putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik ubi aneka rasa; keripik ubi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 15:58:00
540   EtiketJID2021083012

730 Nama Pemohon : Berna

Halaman 229 dari 1263



Alamat Pemohon : Bumi Teluk Jambe Blok J/82 Rt/RW 001/008 Kel. Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe
Timur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Yummy Zi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa memproduksi makanan dan minuman; Jasa pengolahan makanan dan minuman; Pengolahan makanan; pengolahan

bahan baku untuk pembuatan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 16:01:28
540   EtiketDID2021083013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan tembakau deli 3 no.10, Kota Medan, Sumatera Utara, 20111
toniwan rizal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Iromantique
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Iromantique = suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau dan emas
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantal guling===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 16:01:53
540   EtiketJID2021083014

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Karawang Jaya A5 No 1 RT/RW 039/016 Kel. Gintungkerta Kecamatan Klari,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41371

Wiji Astuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sahlun Laku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau, Kuning, Oren
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa memproduksi makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 16:19:09
540   EtiketDID2021083015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Soekarno Hatta GG Tongkol 1, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 29113
Denny Marisno, Eny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DE'FLORIST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : we're mind to be = Yang di pikirkan akan menjadi
591 Uraian Warna : cream, cokelat, ungu , pink
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511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemegang untuk bunga dan tanaman [merangkai bunga]; souvenir datar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 17:06:57
540   EtiketDID2021083016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN TILAK NO. 133 - 97 MEDAN, SEI RENGAS I, MEDAN KOTA, SUMATERA
UTARA, INDONESIA, Kota Medan, Sumatera Utara, 20214

ERLINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MA'CHIFFON + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat muda, Kuning, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpao; Kue Gulung; Kue tradisional; Kue-kue; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan, makanan ringan dan

makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Muffins; Panettone (roti manis); Pizza (roti); Roti asin; Roti, kue pastry dan
gula-gula; brownies; churros; donat; kue basah; kue bolu; kue mentega; kue millet; kue nastar; kue nougat; kue sus; kue tar
krim; kue untuk makanan ringan; kue yang dikukus; kue, biskuit, kue kering; pai; puding; roti multigrain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 17:11:35
540   EtiketJID2021083017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Danau Agung 9 Blok E5/6A RT 004 RW 016, Sunter Agung, Tj Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Yogesh K Nandwani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Space Design
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===TOKO SERBA ADA; Toko serba ada; jasa toko serba ada retail===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 17:27:51
540   EtiketDID2021083018

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PIK PENGGILINGAN JL. BUSANA IV BLOK C-104, RT 002 / RW 010, JAKARTA
TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13940

PT. GLADYS GIBRAN SEJAHTERA FASHION (GGS FASHION)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GGS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GGS = Gladys Gibran Sejahtera
591 Uraian Warna : Biru dan Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju atasan crop; Pakaian dinas seragam; T-shirt lengan panjang; celana kasual; kemeja berkerah; mantel laboratorium;

pakaian; pakaian linen; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-
anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 17:44:30
540   EtiketDID2021083019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: HARMONY RESIDENCE, JL. PASIR NO. 88, BLOK A NO. 2, RT. 002, RW. 006,
KELURAHAN CIGANJUR, KECAMATAN JAGAKARSA, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12630

DEWI HAJIJAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Christian Fajar Harapan S.H.,
Jalan Dieng V C 14 No 16   Komplek Pertamina Jatiwaringin Asri

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANDARI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GOLD, PUTIH.
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit

bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Tas Kulit; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita,
dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam;
tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang
beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas
sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat
dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan
dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dokumen; Tas kantor dan tas kecil
penyimpan surat dan dokumen; Tas olahraga serbaguna; Tas punggung; Tas selempang; Tas tangan kecil; Tas, Tas kartrid,
Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor,
(semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas
perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor,
(semua terbuat dari kulit halus); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet kecil [tas
tangan]; dompet kulit [tas]; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas
kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit
imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung,
tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas
kulit imitasi; ransel [tas sekolah Jepang]; tas; tas alat kulit, kosong; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas berpergian;
tas buku sekolah; tas dan dompet kulit; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas kecil (tas) anti air;
tas kecil dari kulit; tas kecil untuk pria; tas kulit; tas kulit imitasi; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa,
dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas pullman; tas punggung anak; tas
selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas tahan air yang khusus dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas
tangan kecil (evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas
tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas untuk membawa dokumen; tas wanita; tas-tas kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 18:03:04
540   EtiketDID2021083020

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Danau Agung 9 Blok E5/6A RT 004 RW 016, Sunter Agung, Tj Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Yogesh K Nandwani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Space Design
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===gorden; gorden yang terbuat dari kain tekstil; kain digunakan dalam pembuatan penutup luar untuk kursi; kain tenun untuk

sofa; kain*; penutup sofa; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/11/2021 18:03:55
540   EtiketDID2021083021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Mall Atrium Senen Blok I No. 3 - 6, Jalan Senen Raya Kelurahan Senen
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 10410, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10410

PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NARAKIDS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Buah beku-kering dan makanan ringan

yoghurt; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan makanan ringan
batangan berbahan dasar sayuran; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan
dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari
minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah kering;
Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu
dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan berbahan dasar protein whey
dan kedelai; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan berbahan
dasar yogurt; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan
kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan organik berbahan dasar
sayuran; Makanan ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan
dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur,
yogurt, dan keju; Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Sediaan edamame (kacang-kacangan); Sediaan
pistachio (kacang-kacangan); Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti;
bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; campuran makanan ringan
yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang
olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering;
campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; collard greens (kacang-kacangan), diolah; edamame (kacang-kacangan),
diolah; isian buah untuk roti dan kue; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang-kacangan yang dapat
dimakan; kacang-kacangan yang diawetkan; kacang-kacangan yang dimasak; macadamias (kacang-kacangan), diolah;
makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan;
makanan ringan  berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan
dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan
berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan
berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik;
makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan
ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran;
makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama
daging; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-
kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik
sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis
kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari buah-
buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang
terbuat dari daging; makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari
sayuran segar; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah,
kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk
bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; olahan daging ayam
untuk isian roti burger; olahan kedelai untuk isian roti burger; olahan tahu untuk isian roti burger; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; pecan (kacang-kacangan), diolah; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan
kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; pistachio (kacang-
kacangan), diolah; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang; produk makanan terutama
terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang
diolah; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan
manusia; pulses (kacang-kacangan), diawetkan; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan), diolah;
pulses (kacang-kacangan), kalengan; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti
daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; roti tahu;
salad kacang-kacangan; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap
sedia; sediaan pulses (kacang-kacangan); shepherd's pie (roti); susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang
berbahan dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; susu nabati, khususnya beras,
kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu berbahan
dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu
bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; topping dan isi berasal dari
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sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari
susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan
produk roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 06:30:35
540   EtiketJID2021083022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Banaran, RT. 001, RW. 001, Kel/Desa Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo,
Prov. Jawa Tengah  , Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169

SARAH ANGGRAHINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MYLOcreation
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penelitian mengenai produk baru (untuk pihak lain), khususnya mengenai parfum dan aroma; layanan penelitian,

desain dan pengembangan untuk parfum dan aroma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 06:31:23
540   EtiketJID2021083023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Banaran, RT. 001, RW. 001, Kel/Desa Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169

SARAH ANGGRAHINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MYLOcreation
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan pencampuran parfum khusus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 06:32:47
540   EtiketJID2021083024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Banaran, RT. 001, RW. 001, Kel/Desa Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169

SARAH ANGGRAHINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MYLOcreation
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar

pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian,
wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan ritel untuk parfum dan
wewangian; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Toko parfum; jasa retail sehubungan
dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye
eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias,
sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa-jasa ritel dan
grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
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stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-
lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan
barang olahraga; penjualan ritel dan grosir parfum; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 06:35:02
540   EtiketDID2021083025

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Banaran, RT. 001, RW. 001, Kel/Desa Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169

SARAH ANGGRAHINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MYLOcreation
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; air parfum;

amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum
bunga; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk;
parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan
industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sachet parfum; sediaan fumigasi [parfum]; wewangian, wewangian dan
dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 08:39:29
540   EtiketJID2021083026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Morangan Karanganom RT 04/02  Klaten Utara Klaten Jawa Tengah, Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah, 57438

Bayu Widi Prakoso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Caesar Media Pustaka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna biru melambangkan percaya diri dan kepercayaan. Warna kuning melambangan semangat dan harapan besar
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; jasa-jasa

penerbitan buku; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan buku elektronik dan
majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 09:41:16
540   EtiketDID2021083027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANUNGGAL XVII NO. 61, KEL. LUBANG BUAYA, KEC. CIPAYUNG , Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

AISYAH NURPERMATASARI HARAHAP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARILAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Lip tint (pewarna bibir); Pelembut pakaian; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Pewarna
dan cat rambut; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu; Sediaan pewarna kuku; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum bulu mata; Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah
(kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion
untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata
palsu; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik);
deodoran; gel pewarna alis; gel rambut; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah; lipstik; lulur kosmetik; maskara; masker pemutih kulit wajah;
masker rambut dan kulit kepala; masker wajah kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pensil kosmetik;
pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sabun wajah; sampo; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan,
mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 09:57:35
540   EtiketDID2021083028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Uma Sari II Gang Uma Sari 8 No.18, Buruan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar,
Bali 80581, Kabupaten Gianyar, Bali, 80581

I Kadek Sumitra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Namadewi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 09:59:00
540   EtiketDID2021083029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 810, No.655, Yinxiang Road,
Jiading District, Shanghai, China

Shanghai Moonton Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MLBB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MLBB: singkatan dari MOBILE LEGENDS: BANG BANG
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang seni dari logam biasa; Gelang pengenal dari logam; Huruf-huruf dan angka-angka (dari logam biasa) kecuali huruf

cetak; Kunci dari logam; Kunci dari logam (kecuali elektrik); Label dari logam; Papan penanda dari logam; Penopang dari
logam; Tiang iklan (dari logam); barang-barang besi; cincin kunci logam; cincin logam *; gesper dari logam biasa [hardware];
hardware * logam, kecil; tangki logam; tempat penyimpanan air dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:01:45
540   EtiketDID2021083030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan pondok kopi V, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13460
Rino Merdianka Masrah
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALLSTARK
Merek Kata

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

yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking
panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana
olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); alas kaki,
yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu,
sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita;
pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:02:03
540   EtiketDID2021083031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLAT/RM 603 6/F LAWS COMMERCIAL PLAZA 788 CHEUNG SHA WAN ROAD KL
HONG KONG

UNITED GAIN LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOYOYO DAN HURUF KANJI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MOYOYO = SUATU PENAMAAN; HURUF KANJI DIBACA "I GA KU NO KE A" ARTINYA
"PERAWATAN MEDIS"

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana dalam haid wanita; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi;

bantalan menyusui; celana popok bayi; celana, penyerap, untuk inkontinensia; handuk sanitasi; kapas aseptik; panty liners
[sanitasi]; pembalut wanita; penyeka yang diresapi dengan desinfektan; popok bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi;
popok berenang yang dapat digunakan kembali untuk bayi; popok dewasa; popok untuk inkontinensia; serat untuk keperluan
medis; tampon sanitasi; tisu pembersih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:08:18
540   EtiketJID2021083032

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan P.M Noor Simpang 4, RT.003/001, Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan, 70714

Nia Karlina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Eye Studio by CarolineLiem
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan gold
511 Kelas Barang/Jasa : 44
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Layanan sulam alis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan,
kosmetik); layanan kosmetik; menyediakan informasi kecantikan atau estetika; salon kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:08:50
540   EtiketDID2021083033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 810, No.655, Yinxiang Road,
Jiading District, Shanghai, China

Shanghai Moonton Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MLBB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MLBB: singkatan dari MOBILE LEGENDS: BANG BANG
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jimat (hiasan) untuk gantungan kunci; Liontin untuk gantungan kunci; cincin split dari logam mulia untuk kunci; gantungan

kunci dan gantungan rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; jam tangan; karya seni dari logam mulia;
koin; kotak presentasi untuk perhiasan; lencana logam mulia; medali; penjepi, pengait, atau penghubung perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:12:51
540   EtiketDID2021083035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERGUDANGAN SENTRA KOSAMBI NO. 47 BLOK J5 NO. A8, A9, A10, DESA
KOSAMBI TIMUR, KEC. KOSAMBI, Kabupaten Tangerang, Banten, 15213

PT. SURYAMAS CIPTA SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Irma Novita Andriani M.M.
PT RUMAH PATEN INDONESIA  MULA by Galeria Jakarta.  Cilandak Town Square
Basement Level.   Jl. T.B. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GREEBEL WOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GREEBEL WOW = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Biru, Oranye, Ungu, Hijau, dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat tulis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:13:35
540   EtiketJID2021083036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. CITRA KEBUN MAS NO: 5800, Kel. Kondangjaya, Kabupaten Karawang, Jawa
Barat, 41371

PT. RUSUNDA MEDIKA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rumah Sunat RUSUNDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik medikal; jasa khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; klinik

khitan/sunat; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; rumah
khitan/sunat===

Halaman 238 dari 1263



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:14:34
540   EtiketDID2021083037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 810, No.655, Yinxiang Road,
Jiading District, Shanghai, China

Shanghai Moonton Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MLBB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MLBB: singkatan dari MOBILE LEGENDS: BANG BANG
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===balon iklan; bantal; bantalan; cermin; gabus; gelang identifikasi, bukan dari logam; kipas untuk penggunaan pribadi, non-

listrik; pelat identitas, bukan dari logam; perabotan; peti untuk mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:15:08
540   EtiketJID2021083038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ONE WALTER PLACE BUILDING LT 3 JL WOLTER MONGINSIDI NO 63 B RT
001/001 RAWA BARAT, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT BALIMEDIA CIPTA ADINADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO KEBAYORAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan

gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa/layanan akomodasi untuk
pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan menjemput makanan; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan,
persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi
sementara; Layanan perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam
kerangka kerja waralaba; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak
beralkohol termasuk melalui Internet; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan,
seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang
resepsi dan pameran; Penyediaan katering; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; angkringan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan pertemuan
sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; rumah makan; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:17:16
540   EtiketJID2021083039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sawi No.68 RT 002 RW 004 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota
Pekanbaru, Riau, 28294

ISMAEL BRAMARYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

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

591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyelenggarakan pemanduan wisata petualangan dalam air; jasa pemandu wisata; jasa perjalanan wisata; layanan

pemandu wisata perjalanan pribadi; melakukan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan kunjungan dan tur perjalanan
wisata; mengatur dan memesan tur perjalanan wisata; mengatur kunjungan, perjalanan sehari, dan perjalanan wisata;
mengatur tur perjalanan wisata; menyediakan kendaraan untuk wisata dan perjalanan; merencanakan dan mengatur tur
wisata keliling dan wisata sehari===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:19:47
540   EtiketDID2021083040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Mall Atrium Senen Blok I No. 3 - 6, Jalan Senen Raya Kelurahan Senen
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 10410, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10410

PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NARAKIDS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air berkarbonasi; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda;

Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; air
mineral berperisa; air soda (berkarbonasi); bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; cola [minuman ringan];
konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah;
minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman rasa berkarbonasi; minuman ringan; minuman ringan berbahan dasar buah
dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman
ringan tanpa-karbonasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:20:22
540   EtiketDID2021083041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: kusuma bangsa 40, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60272
Linawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ayam Goreng Djakarta Pusat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, putih, merah, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan dasar pizza; Beras; Biji selasih; Biskuit selai kacang; Bubur Ayam; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut goreng;

Bumbu pindang bandeng; Bumbu ayam goreng; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu sop buntut;
Campuran tepung; Es Doger; Es Lilin; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es kristal; Es sop durian; Garam,
bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah,
bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Jinten bubuk; Kembang gula yang
dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk udang aneka rasa; Kopi
jahe; Kunyit bubuk; Lasagna; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan
ringan berbahan dasar tepung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Mie; Mie Korea; Mie jepang;
Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras
kencur; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Nasi; Nasi Ayam  ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi
Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi
Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu
Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi
Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam
Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam
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Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy
isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi Cakalang
Suwir Pedas; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Empal Daging; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Sosis; Nasi
Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Kari Ayam; Nasi Katsu; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Pepes Ayam; Nasi Rendang
Ayam Kacang Merah; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi goreng katsu; Pangsit goreng; Penyedap rasa (selain minyak
essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Permen cokelat; Produk-produk es krim  berbahan dasar
kacang kedelai; Rempeyek; Risoles Ayam; Roti bun dengan selai; Sambal Bajak; Sambal Balado; Sambal Hijau; Sambal
Terasi; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal goreng; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Saus Pico
de Gallo; Saus Pizza; Saus ayam; Sediaan hidangan pasta; Sediaan pasta; Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Teh
hijau jepang; Teh lemon; Teh rosela; acar jahe [bumbu]; adonan pizza; bawang putih bubuk; biskuit malt; biskuit mentega
kecil; brondong jagung; bubuk bawang; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk
menggoreng ayam; bubur gandum; bumbu nasi goreng; bumbu opor; bumbu rawon; bumbu semur; bumbu sop; bunga rampai;
campuran saus; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan;
campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi;
cuka delima; cuka kesemek; cuka kombucha; daun ketumbar, dikeringkan; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk
makanan dan minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; es kopi; es
krim tanpa-susu; es lilin (popsicle); es putar; es susu; es teh; es untuk penyegaran; gandum malt disiapkan untuk keperluan
kuliner; gula aren; gula cair; gula madu herbal; gula mentah; gula tebu bubuk; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi;
hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jambalaya [sajian nasi Creole
pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jiaozi [boneka pangsit]; kacang jeli;
kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; keripik camilan sereal instan; keripik kacang (gula-gula); kerupuk rambak; kerupuk stik
cumi; ketel jagung [popcorn]; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-
cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi bubuk; kopi instan; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; kue bola; kue es; kue persik; kue prem; kue tar lemon; kulit pie; lada; lada [bumbu]; liquorice [gula-gula]; lo
mein (hidangan); lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu campuran; makan siang pra-paket yang terdiri
terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbasis jagung; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan
siap saji berbahan dasar mie; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dengan keju; makaroni salad; malt untuk konsumsi
manusia; maltosa; mayones; mie sayur; mie telur; minuman berbahan dasar karamel; minuman cokelat; minuman dari
campuran espresso, es krim dan brownies; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi espresso dengan
tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu
180 ml; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan
dasar kopi;; molase delima; msg (penyedap rasa); nasi gembung; nasi instan; nasi yang diperkaya; pai; pai daging unggas dan
daging buruan; pai lemon meringue; pangsit cumi-cumi; paprika [bumbu]; pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen);
pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; penne (pasta); perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa
lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; permen gula tanpa obat; permen peppermint; pesto [saus];
petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; pinggiran pizza; pizza; poppadums (hidangan India); potongan kecil nanas;
prem chutney (saus); produk-produk roti untuk makanan; ragi; rempah-rempah bubuk; roti nasi; roti pita; roti rendah garam;
sambal; sambal kacang; sambel ikan teri; saus brengsek; saus lada; saus tomat; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan krim
kocok yang kental; sediaan minuman kakao; sushi maki; tart pear; teh buah; teh bunga jeruk nipis; teh hijau bubuk; teh jeruk
nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh melati; teh oolong [teh Cina]; teh peppermint; teh susu,
berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue
basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung kacang hijau; tepung kentang *; tepung kentang untuk makanan; tepung
kiwicha; tepung tanpa rasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:21:49
540   EtiketDID2021083044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Hijau Residence C6  Rt. 003, Rw. 016, Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul,
Kabupaten Garut, Jawa Barat

Popy Puspasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: F2R
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; Ikat pinggang; Kerudung kepala; Sweater; T-shirt; jaket; kaos; kemeja; pakaian; sandal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:25:00
540   EtiketDID2021083045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Dr. Setiadjit, Dr. Jokevin Prasetyadhi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VEGANNIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Dasar Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak

wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim bernutrisi; Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim pelembab;
Krim pembersih (kosmetik); Lip tint (pewarna bibir); Losion dan serum; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Minyak
sari buah merah untuk kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Pelembab (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Produk kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan,
larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan &
bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Semprotan pelembab wajah; Serum bibir; Serum kecantikan (kosmetik);
Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; balsem bibir tanpa obat;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); esens untuk kulit; gel
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; kertas untuk penggunaan kosmetik; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam
mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik
untuk bibir; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara,
pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
pengencang [kosmetik]; krim ruam popok tanpa obat; krim tabir surya; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah
[kosmetik]; lipstik; losion kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik];
masker wajah kosmetik; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pengkilap bibir; pensil mata kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk pemutih (kosmetik); sabun-
sabun; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan
kulit; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-
wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum rambut; shampo rambut; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
yang diresapi dengan losion kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:26:22
540   EtiketJID2021083046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya II, No.33, RT.007/RW. 002, Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

B. PARNOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mangasi Sinaga S.H., M.Kn
Serenade Lake Blok B5 No.8, Gading Serpong, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJAWALI PARAMA MANDIRI
Merek Kata dan Lukisan

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

pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa penjualan bahan bangunan; Supermarket bahan bangunan;
jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bangunan; jasa toko besi dan bahan
bangunan; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan informasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa
apartemen; toko bangunan; toko eceran bahan bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:28:18
540   EtiketDID2021083047
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampuang Tangah Jorong Gaduan Jago, Desa Guguak Sarai, Kecamatan IX Koto
Sungai Lasi, , Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 27388

Happy Novita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUWOK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING, PUTIH, BIRU, HITAM, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; sabun cair untuk mandi; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun mandi cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:28:52
540   EtiketDID2021083048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 810, No.655, Yinxiang Road,
Jiading District, Shanghai, China

Shanghai Moonton Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MLBB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MLBB: singkatan dari MOBILE LEGENDS: BANG BANG
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gesper untuk kantong; Kait untuk sabuk untuk kantong; Pengikat untuk kantong; Penjepit untuk kantong; angka atau huruf

untuk menandai linen; ban lengan; bunga buatan; gesper [aksesoris pakaian]; jarum rajut; kasing disesuaikan untuk
memegang jarum rajut; lencana kebaruan hias [tombol]; lencana untuk dipakai, bukan dari logam mulia; pesona, selain untuk
perhiasan, gantungan kunci atau gantungan kunci; sulaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:30:11
540   EtiketJID2021083049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Laksa IV No. 48, RT 009, RW 002, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

ODA SURIA IRPAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DANZEL CLAIRE BEAUTY CENTRE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah muda dan emas/coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan seni menghias kuku; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan,

perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; layanan ekstensi bulu mata; layanan
pengeriting bulu mata; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan ekstensi rambut; layanan perawatan
kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kuku; layanan perawatan rambut; layanan perawatan wajah dan
tubuh; layanan pewarnaan rambut; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon
rambut; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan spa; layanan spa sehari; layanan waxing tubuh;
penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan lulur; pijat dan pijat terapi Shiatsu; pijat
refleksi; pijat terapi; salon kuku (nail bar); sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi; tata rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:31:39
540   EtiketJID2021083051

Halaman 243 dari 1263



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tunjung I No. 8, Kel. Jatipulo Kec. Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

JAMMES QUANLY GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AZEKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, BIRU, UNGU, PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa penyediaan makanan dan minuman;

Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran yang diberikan dalam
bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran,
kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai hot pot; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang
disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan menjemput makanan; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Pemesanan meja restoran secara online; Penginapan untuk liburan; Restoran; Restoran Prasmanan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; akomodasi sementara; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-
restoran dan layanan bar; jasa katering; jasa katering hotel; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa restoran dan katering;
kafe, kafetaria dan layanan restoran; katering makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman;
layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan hotel, restoran,
dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan katering keliling; layanan restoran keliling; penyediaan informasi hotel;
penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan
sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyewaan
furnitur untuk hotel; penyewaan handuk untuk hotel; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; restoran dengan
layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad
bar [layanan restoran]; sewa tenda; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:33:27
540   EtiketDID2021083052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CINERE RAYA NO 8 BLOK F RT 001 RW 015, CINERE, Kota Depok, Jawa
Barat

DAVID YUWONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RESILFILTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; Filter untuk digunakan dengan peralatan untuk penyediaan

air; Filter untuk pemurnian air; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; filter air; filter air reverse
osmosis; filter air reverse osmosis untuk keperluan industri; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis; filter
impurities (impurities filters) untuk instalasi pemurnian air reverse osmosis; filter kran; filter pemurni air; filter pemurnian air
listrik untuk keperluan rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air; filter pengolahan air reverse
osmosis; filter tekanan berlebih untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter untuk digunakan dengan peralatan
untuk pasokan air reverse osmosis; filter untuk kolam air panas; filter untuk kolam renang; filter untuk mencegah impurities
dalam air; filter untuk perangkat pelepas air reverse osmosis; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air;
kerangka-kerangka saringan (filter housings) untuk pemurni air; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni
air; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air industri; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-
peralatan pengolahan air limbah industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:37:29
540   EtiketJID2021083053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lippo Kuningan Lantai 12, Jalan HR. Rasuna Said Kav B-12, Kel. Karet Kuningan,
Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT Ignite Services Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Roojai
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan informasi, nasehat dan

konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi
terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait
asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan
bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan
manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko
saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian,
Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi,
verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan
dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file
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komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi,  konsultasi
manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan
komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk
orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau
tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan;
layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim
asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; manajemen bisnis agen dan broker
asuransi berdasarkan outsourcing; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan asuransi,
atas nama pihak ketiga; proses administrasi klaim asuransi===
===Agen asuransi; Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk asuransi dan produk
keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.; Asuransi; Asuransi jiwa; Asuransi kecacatan tetap; Asuransi pencurian;
Asuransi pencurian rumah; Asuransi pendapatan rawat inap mendadak; Asuransi penggantian biaya medis mendadak;
Asuransi perampokan di taksi atau kendaraan pribadi (mobil & motor); Asuransi rawat inap; Asuransi tunjangan kematian
karena kecelakaan; Jasa administrasi dan agen dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, cacat dan perawatan
jangka panjang; Jasa agen asuransi; Jasa aktuaria asuransi; Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi garansi khusus terkait
dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai
untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi kerugian; Jasa asuransi
khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi
daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi secara
online; Jasa asuransi yang berkaitan dengan layanan dan perbaikan peralatan khusus terkait dengan rokok elektronik,
perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik,
perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa broker, informasi, dan konsultasi asuransi; Jasa
informasi keuangan dan layanan manajemen yang berkaitan dengan asuransi; Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa
manajemen asuransi; Jasa penilaian di bidang klaim asuransi kesehatan, cacat, kecelakaan, jiwa dan kesehatan; Jasa-jasa
perencanaan terkait asuransi jiwa; Konsultasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman
dengan jaminan, penukaran uang; Layanan asuransi (khususnya, asuransi kecelakaan pribadi, asuransi kecacatan total dan
sementara , asuransi kecacatan permanen , dan asuransi kematian karena kecelakaan ); Layanan asuransi unit; Layanan
informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan
moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring
dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran
melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk
melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan
pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang
dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang
disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang
disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu
kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko
keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi
keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan
informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan
dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen
keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap
keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen,
penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi,
administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan
reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet
banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta,
perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses
pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik,
layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik
melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger
bisnis; Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai risiko keuangan dan masalah asuransi yang
berkaitan dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang; Layanan perbankan dan asuransi; Layanan saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan keuangan; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan
melalui situs web, blog dan situs sosial media; Memberikan informasi tentang asuransi; Menyediakan portal internet mandiri
berbasis web yang menampilkan teknologi yang memungkinan broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran
asuransi, pengikatan polis asuransi, dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Nasehat asuransi; Penilaian keuangan
(asuransi, perbankan, tanah dan bangunan pemukiman); Penilaian untuk tujuan asuransi; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi
(untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan
konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi,
Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana
asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi,
jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian,
klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan
asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban,  penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs
internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian,
manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan
permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi,
agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen
investasi,  broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi,
perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen
keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana
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keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan
layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana,
layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang
keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan indeks,  Layanan garansi dan perpanjangan
garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan
pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan
penasihat; Penyediaan layanan antara lain keuangan, penilaian, asuransi, pinjaman, dan urusan moneter; Pertanggungan
asuransi jaminan; Pertanggungan asuransi kecelakaan; Rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan
kesehatan dan kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang
ditetapkan dengan diskon premi asuransi; administrasi asuransi; administrasi klaim asuransi; administrasi penyesuaian klaim
asuransi; agen asuransi dan broker; agen asuransi dan layanan broker; agen untuk asuransi non-jiwa; asuransi barang dalam
perjalanan; asuransi barang saat dalam perjalanan; asuransi biaya hukum; asuransi jaminan sosial wajib; asuransi jiwa dan
kesehatan; asuransi jiwa dan layanan anuitas; asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; asuransi
kejahatan; asuransi kendaraan bermotor; asuransi kerugian; asuransi kesehatan; asuransi kesehatan medis, bedah atau
rumah sakit; asuransi kesehatan pribadi; asuransi kewajiban sipil; asuransi perbankan hipotek; asuransi perlindungan anti-
pencurian dan kerusakan produk; asuransi real estat; asuransi untuk biaya hukum; asuransi untuk bisnis; asuransi untuk
kantor; asuransi untuk kewajiban pihak ketiga; asuransi yang berkaitan dengan properti; asuransi, urusan keuangan, urusan
moneter, dan urusan real estat; broker asuransi; broker asuransi bangunan; broker asuransi gigi; broker asuransi jiwa; broker
asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; broker asuransi jiwa, investasi dan pensiun; broker
asuransi kebakaran; broker asuransi kecelakaan; broker asuransi kelautan; broker asuransi kesehatan; broker asuransi mobil;
broker asuransi non-jiwa; broker asuransi pertanian; broker asuransi properti; broker asuransi real estat; broker asuransi
rumah; broker asuransi, reasuransi, investasi dan pensiun; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat]; evaluasi
keuangan untuk keperluan asuransi; informasi asuransi; informasi asuransi bangunan; informasi asuransi gigi; informasi
asuransi jiwa; informasi asuransi kebakaran; informasi asuransi kecelakaan; informasi asuransi kelautan; informasi asuransi
kendaraan bermotor; informasi asuransi kesehatan; informasi asuransi mobil; informasi asuransi pertanian; informasi asuransi
real estat; informasi asuransi rumah; jaminan asuransi; jaminan asuransi profesional; jasa agen asuransi; jasa agen asuransi
jiwa; jasa agen asuransi kecelakaan; jasa agen asuransi pertanian; jasa agen asuransi rumah; jasa aktuaria asuransi; jasa
asuransi; jasa asuransi bangunan; jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi dan informasi keuangan dan konsultasi; jasa
asuransi dan keuangan; jasa asuransi ganti rugi; jasa asuransi garansi; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi kebakaran; jasa
asuransi kecelakaan; jasa asuransi kelautan; jasa asuransi kendaraan; jasa asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi
mobil; jasa asuransi penjaminan emisi untuk layanan hukum prabayar; jasa asuransi penjaminan emisi untuk perawatan
kesehatan prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa asuransi pertanian; jasa asuransi properti; jasa asuransi real estat; jasa
asuransi transportasi; jasa asuransi untuk perlindungan hipotek; jasa asuransi yang berkaitan dengan barang; jasa asuransi
yang berkaitan dengan biaya hukum; jasa asuransi yang berkaitan dengan dana pensiun; jasa asuransi yang berkaitan
dengan kapal; jasa asuransi yang berkaitan dengan kredit; jasa asuransi yang berkaitan dengan penerbangan; jasa asuransi
yang berkaitan dengan perjalanan; jasa asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa asuransi yang berkaitan dengan real
estat; jasa asuransi, yaitu, penjaminan, penerbitan dan administrasi asuransi jiwa; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti
dan korban jiwa, kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; jasa
evaluasi keuangan untuk tujuan asuransi, perbankan dan real estat; jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi;
jasa informasi sehubungan dengan keuangan dan asuransi, yang disediakan secara online dari database komputer atau
internet; jasa investasi asuransi variabel; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran daripadanya,
dan menyediakan asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keagenan asuransi untuk kecelakaan pribadi pelancong; jasa
keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi
investasi yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa variabel; jasa konsultasi asuransi; jasa konsultasi
asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset (sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi asuransi kendaraan;
jasa konsultasi asuransi perjalanan; jasa konsultasi asuransi transportasi; jasa konsultasi dan konsultasi asuransi; jasa
konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; jasa penjaminan asuransi; jasa penjaminan asuransi untuk
semua jenis asuransi; jasa penjaminan asuransi yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa penjaminan emisi
asuransi perjalanan; jasa penjaminan emisi asuransi transportasi; jasa penjaminan emisi atas asuransi kendaraan; jasa
penyediaan informasi asuransi perjalanan; jasa penyediaan informasi asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi terkait
asuransi kendaraan; jasa penyelesaian klaim asuransi; jasa pialang asuransi kendaraan; jasa pialang asuransi perjalanan;
jasa pialang asuransi transportasi; jasa yang berkaitan dengan asuransi; ketentuan asuransi pinjaman hipotek; ketentuan
kutipan premi asuransi; kompilasi informasi asuransi; komputasi tingkat premi asuransi; konsultasi  asuransi; konsultasi
asuransi; konsultasi asuransi bangunan; konsultasi asuransi gigi; konsultasi asuransi jiwa; konsultasi asuransi kebakaran;
konsultasi asuransi kecelakaan; konsultasi asuransi kelautan; konsultasi asuransi kendaraan bermotor; konsultasi asuransi
kesehatan; konsultasi asuransi mobil; konsultasi asuransi pertanian; konsultasi asuransi real estat; konsultasi asuransi rumah;
konsultasi dan informasi mengenai asuransi; konsultasi keuangan dan asuransi; konsultasi keuangan dan konsultasi asuransi;
konsultasi keuangan program program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; konsultasi yang berkaitan
dengan penjaminan asuransi; layanan asuransi bersama; layanan asuransi dan garansi; layanan asuransi dan jaminan jiwa;
layanan asuransi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan asuransi garansi diperpanjang; layanan
asuransi gigi; layanan asuransi kecelakaan; layanan asuransi kesehatan; layanan asuransi pertanggungjawaban umum;
layanan asuransi pribadi; layanan asuransi rumah; layanan asuransi telepon seluler; layanan asuransi untuk telepon seluler;
layanan asuransi yang berkaitan dengan kendaraan; layanan asuransi yang berkaitan dengan olahraga; layanan asuransi
yang berkaitan dengan perlindungan harga untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan asuransi yang
berkaitan dengan perlindungan pembelian untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan asuransi yang
berkaitan dengan perpanjangan garansi untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan broker asuransi; layanan
konsultasi asuransi; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi jiwa; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi kecelakaan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kendaraan; layanan
konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kesehatan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan
asuransi mobil; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi perjalanan; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi rumah; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan broker asuransi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan reasuransi; layanan
pembatalan hutang menggunakan hasil asuransi jiwa, cacat dan pengangguran; layanan pengangkut asuransi; layanan
penyelesaian asuransi jiwa; layanan perbankan dan asuransi; layanan perbankan, keuangan dan asuransi; layanan

Halaman 247 dari 1263



pertanyaan kredit yang berkaitan dengan asuransi; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan
informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik,
perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas
keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga,
melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik,
pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga
berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan
berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk
perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan,
layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan
transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan
asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; manajemen keuangan dari program imbalan
kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan mengenai
asuransi dan keuangan; manajemen keuangan klaim asuransi; manajemen pengendalian kerugian asuransi; manajemen
risiko asuransi; memberikan informasi online di bidang asuransi; memberikan informasi tentang rencana asuransi kesehatan;
memberikan informasi terkait dengan broker asuransi jiwa; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi non-jiwa;
memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan
asuransi; memberikan informasi terkait penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; memberikan informasi yang berkaitan
dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi jiwa; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; memberikan penawaran harga asuransi kendaraan; memberikan penawaran
harga premi asuransi melalui sarana on-line, telepon dan surat; memberikan saran di bidang asuransi properti dan
kecelakaan; mengatur asuransi; menilai klaim asuransi; menyediakan asuransi perlindungan pembelian untuk barang yang
dibeli menggunakan kartu kredit; menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.;
menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan
informasi online tentang asuransi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan layanan transaksi elektronik terkait
dengan asuransi; pembiayaan premi asuransi; pemrosesan elektronik dari klaim asuransi dan data pembayaran; pemrosesan
klaim asuransi; pemrosesan transaksi asuransi; pengaturan penilaian klaim asuransi; pengumpulan premi asuransi; penilaian
asuransi; penilaian kerugian asuransi; penilaian keuangan, layanan penyesuaian dan penyelesaian yang berkaitan dengan
klaim asuransi; penilaian klaim asuransi; penilaian untuk klaim asuransi properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi real
estat; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan
dengan real estat; penjaminan asuransi; penjaminan asuransi bangunan; penjaminan asuransi di bidang asuransi kewajiban
profesional; penjaminan asuransi gigi; penjaminan asuransi jiwa; penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian;
penjaminan asuransi kebakaran; penjaminan asuransi kebakaran laut; penjaminan asuransi kecelakaan; penjaminan asuransi
kecelakaan industri; penjaminan asuransi kelautan; penjaminan asuransi kendaraan bermotor; penjaminan asuransi
kesehatan; penjaminan asuransi kewajiban umum; penjaminan asuransi mobil; penjaminan asuransi non-jiwa; penjaminan
asuransi pertanian; penjaminan asuransi properti; penjaminan asuransi real estat; penjaminan asuransi rumah; penjaminan
asuransi transportasi laut; penjaminan dan administrasi asuransi perawatan kesehatan yang disediakan melalui jaringan
komputer global; penyesuaian klaim asuransi; penyesuaian klaim asuransi dan layanan penyelesaian; penyesuaian klaim di
bidang asuransi; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; perantara asuransi kendaraan bermotor; perantara untuk
asuransi dan kredit; persiapan laporan asuransi; persiapan laporan keuangan dan asuransi; pialang asuransi kerugian dan
pencurian; pialang asuransi mobil; subrogasi asuransi; underwriting asuransi kecelakaan laut; underwriting asuransi
kompensasi untuk produk yang dibeli===
===Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan platform yang tidak dapat diunduh sebagai layanan (PAAS)
yang menampilkan perangkat lunak untuk mengutip, mengikat, dan menerbitkan asuransi; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pemeliharaan kebijakan asuransi; Menyediakan perangkat
lunak antarmuka online yang tidak dapat diunduh untuk layanan asuransi, yaitu, memberi peringkat, mengutip, penjaminan,
pengikatan, dan menerbitkan tanggungan asuransi; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain
dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar,
komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan
perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem
analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem
komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari
fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan
dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi
dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa
dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem
komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel
pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan
kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli,
memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan /
atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan
transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi
keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan
menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses,
mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan
asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting
aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan,
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mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan
publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari
untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan
pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain,
Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform
sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis
data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam
manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; menyediakan platform web hosting di
Internet untuk bisnis asuransi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:37:59
540   EtiketJID2021083054

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Pulau Belimbing II RT 003 RW 001 Kelurahan Kuok Kecamatan Kuok,
Kabupaten Kampar, Riau, 28463

Muhaimin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUOK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, HIJAU, KUNING, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa desain multimedia; jasa pembuatan konten digital pembuatan animasi digital untuk film, video dan program komputer;

jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:38:35
540   EtiketDID2021083055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KENDALKEMLAGI, RT 001 / RW 003, KEL. KENDALKEMLAGI, KEC.
KARANGGENENG, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62254

VIVI ARIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Einvi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa,

pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang
tidak mengandung obat; Bibit parfum; Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit,
krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu
bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim flek (kosmetik); Krim leher; Krim mata; Lipstik berbentuk
pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung
sinar UV; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab
kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum laundry; Parfum tubuh yang
disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari susu; Pewangi badan
(kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Produk kosmetik; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik;
Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-
keringat.; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit
berbasis hemp; Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat
(Kosmetik); Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan;
Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan
perasa/aroma; bedak; bedak bayi; bedak krem; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; bedak
wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk masker tubuh; bubuk pewangi anti
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bau badan; bubuk sabun; cat kuku (kosmetik); colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cuci masker; dasar
bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; gel
kosmetik; gel wajah [kosmetik]; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan
lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher;
kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim kosmetik; krim
kuku; krim mata; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion
bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah bercukur; losion tubuh dan wajah; losion untuk
rambut; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker
perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah smoothing; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; minyak parfum; minyak untuk
parfum dan aroma; mousses [kosmetik]; paket kosmetik wajah; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pengharum ruangan;
pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi rambut; pewarna kosmetik;
produk sabun; sabun almond; sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun loofah;
sabun mandi; sabun mandi*; sabun pasir; sabun pelana; sabun toilet; sabun tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun;
sachet parfum; salep kosmetik; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan
rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum wajah; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:39:35
540   EtiketDID2021083056

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jongkang RT. 011 RW. 037 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta - 55581, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581

MUHAMMAD ALI AKBAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMBAKAU + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, merah dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat genggam untuk mengisi kerucut yang dilinting; Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta

batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-barang keperluan perokok; Barang-barang keperluan perokok untuk
produk-produk tembakau yang dipanaskan; Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain
minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Gas cair bersilinder untuk pemantik rokok;
Kotak rokok elektrik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; MOD vape; POD vape; Penguap berkabel untuk
rokok-rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Penguap untuk keperluan merokok; Peralatan pembersih dan sikat
pembersih untuk rokok elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau
untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Perangkat untuk memadamkan rokok yang dipanaskan
atau batang tembakau yang dipanaskan; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perokok menggunakan
nebuliser oral; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan
cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Rokok yang mengandung bahan
pengganti tembakau; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong
elektronik untuk rokok yang dapat diisi ulang daya; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat, sarung atau kantong
untuk membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau produk untuk memanaskan tembakau;
Tempered glass untuk rokok elektronik; aksesoris untuk rokok eletronik; alat pembersih rokok elektronik; alat penguap oral
untuk keperluan merokok; asbak untuk perokok; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri
dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; cartomizer untuk rokok elektronik; corong
rokok; corong rokok elektronik; cotton bud khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; filter rokok; hardcase untuk rokok
elektronik; herbal untuk merokok; kabel pengganti untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi untuk rokok
elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan perasa
kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik; kasing
/selubung untuk perangkat merokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; katrid yang dijual terisi utnuk rokok eletronik;
katun vape; kertas linting rokok; kertas rokok; korek api; korek api bertenaga baterai untuk perokok; korek api gas untuk
perokok; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; kumparan pengganti untuk rokok elektronik; larutan nikotin cair
untuk digunakan dalam rokok elektronik; molase herbal [pengganti tembakau]; nikotin untuk rokok elektronik; pelindung layar

Halaman 250 dari 1263



untuk rokok elektronik; pemantik rokok elektronik; pemantik untuk perokok; pengabut untuk rokok elektronik; penutup dekoratif
untuk perangkat merokok elektronik; penyeka kapas khusus disesuaikan untuk perangkat merokok elektronik; perangkat
elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok);
perangkat elektronik untuk penghirupan yang mengandung minyak esensial (barang-barang keperluan perokok); perangkat
merokok elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa kimia dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi
ulang kartrid rokok elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak
atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; pipa merokok elektronik; pipa untuk merokok pengganti tembakau mentolated;
pipa vaporizer rokok tanpa asap; rokok; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; rokok elektronik; rokok
elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok filter; rokok mentol; rokok-rokok elektronik sebagai
pengganti rokok-rokok tradisional; saring rokok berujung; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk
perangkat merokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik; stiker
aksesoris untuk rokok elektronik; sumbu disesuaikan untuk pemantik rokok; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam
rokok elektronik; swab pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tabung rokok; tangki pengganti
untuk rokok elektronik; tas untuk membawa rokok elektronik; tembakau linting tangan; tongkat pembersih khusus diadaptasi
untuk perangkat merokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; vaporiser oral untuk
perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:43:39
540   EtiketDID2021083057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Shengli Industrial, Lishui Town, Nanhai, Foshan, Guangdong, China
GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHIGO DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===debu menghapus instalasi untuk membersihkan tujuan; ekstraktor jus, listrik; gunting, listrik; mesin adonan; mesin cuci

[laundry]; mesin cuci tekanan tinggi; mesin dapur, * listrik; mesin jahit; mesin pemeras untuk binatu; mesin pencampuran;
mesin pencuci piring; mesin pengering spin [tidak dipanaskan]; pabrik untuk keperluan rumah tangga, selain tangan
dioperasikan; pel uap; pemoles sepatu, listrik; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan; pengolah makanan, listrik;
penyedot debu; spiralizer sayuran, listrik; tepung pabrik mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:43:44
540   EtiketJID2021083058

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Golden Madrid Blok D NO 26, Jl. Letnan Sutopo BSD Sektor XIV , Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310

PT SATU RUANG ALTERNATIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUANG ALTERNATIVE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan

memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,  khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan
model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; jasa periklanan
dan manajemen; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak
lain; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:45:54
540   EtiketJID2021083060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya II, No.33, RT.007/RW. 002, Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

B. PARNOTO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mangasi Sinaga S.H., M.Kn
Serenade Lake Blok B5 No.8, Gading Serpong, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJAWALI PARAMA MANDIRI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih hitam biru
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain bangunan dan struktur teknik sipil; Desain interior bangunan, kantor dan apartemen; Jasa pengujian untuk barang

dan jasa yang diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan jasa konstruksi situs arsitek; Jasa sertifikasi untuk efisiensi
energi bangunan; Penelitian tentang konstruksi bangunan atau perencanaan kota; desain eksterior bangunan; desain interior
bangunan; desain teknis dan perencanaan instalasi pemanas, ventilasi dan pendingin udara; jasa arsitektur untuk desain
bangunan; jasa arsitektur untuk desain bangunan industri; jasa arsitektur untuk desain bangunan kantor; jasa arsitektur untuk
desain bangunan komersial; jasa desain teknis yang berkaitan dengan peralatan dan instalasi pendingin; jasa menggambar
rancangan bangunan; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan
arsitektur; layanan desain bangunan; layanan desain bangunan dan infrastruktur; layanan desain berbantuan komputer yang
berkaitan dengan proyek pembangunan; layanan konsultasi teknis di dalam bidang arsitektur datacenter, solusi komputasi
cloud umum dan swasta, dan evaluasi dan implementasi teknologi dan layanan internet; manajemen proyek pembangunan di
luar lokasi [penyusunan, desain dan perencanaan konstruksi]; memberikan informasi di bidang desain arsitektur melalui situs
web; penelitian yang berkaitan dengan konstruksi bangunan atau perencanaan kota; penyedia perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk mengendalikan sistem otomasi rumah, yaitu, pencahayaan, peralatan, pemanas dan unit pendingin
udara, alarm dan peralatan keselamatan lainnya, peralatan pemantauan rumah; penyusunan laporan arsitektur; penyusunan
rencana pembangunan; perencanaan bangunan dan sistem infrastruktur untuk bangunan; saran, informasi dan saran tentang
bangunan terutama sehubungan dengan pilihan dan penggunaan baja; saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan
dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa arsitektural===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:46:30
540   EtiketJID2021083061

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Mitra Sunter, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Kelurahan Sunter Jaya, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. Sisma Medika Internasional

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sismamedikal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Merek Lukisan Hijau Limau, Warna Merek Kata Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Aktivitas konsultasi manajemen; Jasa

perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk
keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Layanan fungsi kantor dan penyediaan
informasi yang berkaitan dengannya; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; fungsi kantor; konsultasi manajemen
bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kesehatan; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:48:41
540   EtiketDID2021083062

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SIWALANKERTO UTARA I/2 RT 003 RW 002 KEL. SIWALANKERTO, KEC.
WONOCOLO, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60236

HAROLD ALFRED THEOFILUS PAH, IKA ANGGRAENI ARIESTA DEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bomboloni Lumbrot's Lumer & Gembrot's
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Lumbrot's merupakan suatu penamaan,  singkatan dari Lumer & Gembrot's
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Abu-abu
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Donat berlubang; Kue berbahan dasar tepung; campuran donat instan;

donat; kue bola; kue pastry; picarones [donat]; tepung kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:50:19
540   EtiketDID2021083063

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br. Kawan, Desa Mas, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali
I KETUT SUWIRADANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WEDJA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue dan gula-gula; Kue kering (pastri); Pizza (roti); Produk kue dan kembang gula; Roti pastry; Roti tawar; campuran-

campuran untuk membuat produk-produk roti; kue beku; produk-produk roti untuk makanan; roti beku; roti buah; roti dan roti
bun; roti segar; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:51:41
540   EtiketJID2021083064

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lippo Kuningan Lantai 12, Jalan HR. Rasuna Said Kav B-12, Kel. Karet Kuningan,
Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12940, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT Ignite Services Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Roojai
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan informasi, nasehat dan

konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan

Halaman 253 dari 1263



jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi
terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait
asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan
bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan
manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko
saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian,
Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi,
verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan
dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi,  konsultasi
manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan
komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk
orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau
tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan;
layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim
asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; manajemen bisnis agen dan broker
asuransi berdasarkan outsourcing; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan asuransi,
atas nama pihak ketiga; proses administrasi klaim asuransi===
===Agen asuransi; Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk asuransi dan produk
keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.; Asuransi; Asuransi jiwa; Asuransi kecacatan tetap; Asuransi pencurian;
Asuransi pencurian rumah; Asuransi pendapatan rawat inap mendadak; Asuransi penggantian biaya medis mendadak;
Asuransi perampokan di taksi atau kendaraan pribadi (mobil & motor); Asuransi rawat inap; Asuransi tunjangan kematian
karena kecelakaan; Jasa administrasi dan agen dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, cacat dan perawatan
jangka panjang; Jasa agen asuransi; Jasa aktuaria asuransi; Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi garansi khusus terkait
dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai
untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi kerugian; Jasa asuransi
khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi
daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi secara
online; Jasa asuransi yang berkaitan dengan layanan dan perbaikan peralatan khusus terkait dengan rokok elektronik,
perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik,
perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa broker, informasi, dan konsultasi asuransi; Jasa
informasi keuangan dan layanan manajemen yang berkaitan dengan asuransi; Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa
manajemen asuransi; Jasa penilaian di bidang klaim asuransi kesehatan, cacat, kecelakaan, jiwa dan kesehatan; Jasa-jasa
perencanaan terkait asuransi jiwa; Konsultasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman
dengan jaminan, penukaran uang; Layanan asuransi (khususnya, asuransi kecelakaan pribadi, asuransi kecacatan total dan
sementara , asuransi kecacatan permanen , dan asuransi kematian karena kecelakaan ); Layanan asuransi unit; Layanan
informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan
moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring
dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran
melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk
melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan
pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang
dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang
disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang
disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu
kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko
keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi
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keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan
informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan
dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen
keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap
keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen,
penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi,
administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan
reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet
banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta,
perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses
pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik,
layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik
melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger
bisnis; Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai risiko keuangan dan masalah asuransi yang
berkaitan dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang; Layanan perbankan dan asuransi; Layanan saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan keuangan; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan
melalui situs web, blog dan situs sosial media; Memberikan informasi tentang asuransi; Menyediakan portal internet mandiri
berbasis web yang menampilkan teknologi yang memungkinan broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran
asuransi, pengikatan polis asuransi, dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Nasehat asuransi; Penilaian keuangan
(asuransi, perbankan, tanah dan bangunan pemukiman); Penilaian untuk tujuan asuransi; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi
(untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan
konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi,
Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana
asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi,
jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian,
klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan
asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban,  penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs
internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian,
manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan
permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi,
agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen
investasi,  broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi,
perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen
keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana
keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan
layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana,
layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang
keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan indeks,  Layanan garansi dan perpanjangan
garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan
pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan
penasihat; Penyediaan layanan antara lain keuangan, penilaian, asuransi, pinjaman, dan urusan moneter; Pertanggungan
asuransi jaminan; Pertanggungan asuransi kecelakaan; Rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan
kesehatan dan kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang
ditetapkan dengan diskon premi asuransi; administrasi asuransi; administrasi klaim asuransi; administrasi penyesuaian klaim
asuransi; agen asuransi dan broker; agen asuransi dan layanan broker; agen untuk asuransi non-jiwa; asuransi barang dalam
perjalanan; asuransi barang saat dalam perjalanan; asuransi biaya hukum; asuransi jaminan sosial wajib; asuransi jiwa dan
kesehatan; asuransi jiwa dan layanan anuitas; asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; asuransi
kejahatan; asuransi kendaraan bermotor; asuransi kerugian; asuransi kesehatan; asuransi kesehatan medis, bedah atau
rumah sakit; asuransi kesehatan pribadi; asuransi kewajiban sipil; asuransi perbankan hipotek; asuransi perlindungan anti-
pencurian dan kerusakan produk; asuransi real estat; asuransi untuk biaya hukum; asuransi untuk bisnis; asuransi untuk
kantor; asuransi untuk kewajiban pihak ketiga; asuransi yang berkaitan dengan properti; asuransi, urusan keuangan, urusan
moneter, dan urusan real estat; broker asuransi; broker asuransi bangunan; broker asuransi gigi; broker asuransi jiwa; broker
asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; broker asuransi jiwa, investasi dan pensiun; broker
asuransi kebakaran; broker asuransi kecelakaan; broker asuransi kelautan; broker asuransi kesehatan; broker asuransi mobil;
broker asuransi non-jiwa; broker asuransi pertanian; broker asuransi properti; broker asuransi real estat; broker asuransi
rumah; broker asuransi, reasuransi, investasi dan pensiun; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat]; evaluasi
keuangan untuk keperluan asuransi; informasi asuransi; informasi asuransi bangunan; informasi asuransi gigi; informasi
asuransi jiwa; informasi asuransi kebakaran; informasi asuransi kecelakaan; informasi asuransi kelautan; informasi asuransi
kendaraan bermotor; informasi asuransi kesehatan; informasi asuransi mobil; informasi asuransi pertanian; informasi asuransi
real estat; informasi asuransi rumah; jaminan asuransi; jaminan asuransi profesional; jasa agen asuransi; jasa agen asuransi
jiwa; jasa agen asuransi kecelakaan; jasa agen asuransi pertanian; jasa agen asuransi rumah; jasa aktuaria asuransi; jasa
asuransi; jasa asuransi bangunan; jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi dan informasi keuangan dan konsultasi; jasa
asuransi dan keuangan; jasa asuransi ganti rugi; jasa asuransi garansi; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi kebakaran; jasa
asuransi kecelakaan; jasa asuransi kelautan; jasa asuransi kendaraan; jasa asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi
mobil; jasa asuransi penjaminan emisi untuk layanan hukum prabayar; jasa asuransi penjaminan emisi untuk perawatan
kesehatan prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa asuransi pertanian; jasa asuransi properti; jasa asuransi real estat; jasa
asuransi transportasi; jasa asuransi untuk perlindungan hipotek; jasa asuransi yang berkaitan dengan barang; jasa asuransi
yang berkaitan dengan biaya hukum; jasa asuransi yang berkaitan dengan dana pensiun; jasa asuransi yang berkaitan
dengan kapal; jasa asuransi yang berkaitan dengan kredit; jasa asuransi yang berkaitan dengan penerbangan; jasa asuransi
yang berkaitan dengan perjalanan; jasa asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa asuransi yang berkaitan dengan real
estat; jasa asuransi, yaitu, penjaminan, penerbitan dan administrasi asuransi jiwa; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti
dan korban jiwa, kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; jasa
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evaluasi keuangan untuk tujuan asuransi, perbankan dan real estat; jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi;
jasa informasi sehubungan dengan keuangan dan asuransi, yang disediakan secara online dari database komputer atau
internet; jasa investasi asuransi variabel; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran daripadanya,
dan menyediakan asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keagenan asuransi untuk kecelakaan pribadi pelancong; jasa
keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi
investasi yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa variabel; jasa konsultasi asuransi; jasa konsultasi
asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset (sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi asuransi kendaraan;
jasa konsultasi asuransi perjalanan; jasa konsultasi asuransi transportasi; jasa konsultasi dan konsultasi asuransi; jasa
konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; jasa penjaminan asuransi; jasa penjaminan asuransi untuk
semua jenis asuransi; jasa penjaminan asuransi yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa penjaminan emisi
asuransi perjalanan; jasa penjaminan emisi asuransi transportasi; jasa penjaminan emisi atas asuransi kendaraan; jasa
penyediaan informasi asuransi perjalanan; jasa penyediaan informasi asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi terkait
asuransi kendaraan; jasa penyelesaian klaim asuransi; jasa pialang asuransi kendaraan; jasa pialang asuransi perjalanan;
jasa pialang asuransi transportasi; jasa yang berkaitan dengan asuransi; ketentuan asuransi pinjaman hipotek; ketentuan
kutipan premi asuransi; kompilasi informasi asuransi; komputasi tingkat premi asuransi; konsultasi  asuransi; konsultasi
asuransi; konsultasi asuransi bangunan; konsultasi asuransi gigi; konsultasi asuransi jiwa; konsultasi asuransi kebakaran;
konsultasi asuransi kecelakaan; konsultasi asuransi kelautan; konsultasi asuransi kendaraan bermotor; konsultasi asuransi
kesehatan; konsultasi asuransi mobil; konsultasi asuransi pertanian; konsultasi asuransi real estat; konsultasi asuransi rumah;
konsultasi dan informasi mengenai asuransi; konsultasi keuangan dan asuransi; konsultasi keuangan dan konsultasi asuransi;
konsultasi keuangan program program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; konsultasi yang berkaitan
dengan penjaminan asuransi; layanan asuransi bersama; layanan asuransi dan garansi; layanan asuransi dan jaminan jiwa;
layanan asuransi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan asuransi garansi diperpanjang; layanan
asuransi gigi; layanan asuransi kecelakaan; layanan asuransi kesehatan; layanan asuransi pertanggungjawaban umum;
layanan asuransi pribadi; layanan asuransi rumah; layanan asuransi telepon seluler; layanan asuransi untuk telepon seluler;
layanan asuransi yang berkaitan dengan kendaraan; layanan asuransi yang berkaitan dengan olahraga; layanan asuransi
yang berkaitan dengan perlindungan harga untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan asuransi yang
berkaitan dengan perlindungan pembelian untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan asuransi yang
berkaitan dengan perpanjangan garansi untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan broker asuransi; layanan
konsultasi asuransi; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi jiwa; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi kecelakaan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kendaraan; layanan
konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kesehatan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan
asuransi mobil; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi perjalanan; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi rumah; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan broker asuransi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan reasuransi; layanan
pembatalan hutang menggunakan hasil asuransi jiwa, cacat dan pengangguran; layanan pengangkut asuransi; layanan
penyelesaian asuransi jiwa; layanan perbankan dan asuransi; layanan perbankan, keuangan dan asuransi; layanan
pertanyaan kredit yang berkaitan dengan asuransi; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan
informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik,
perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas
keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga,
melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik,
pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga
berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan
berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk
perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan,
layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan
transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan
asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; manajemen keuangan dari program imbalan
kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan mengenai
asuransi dan keuangan; manajemen keuangan klaim asuransi; manajemen pengendalian kerugian asuransi; manajemen
risiko asuransi; memberikan informasi online di bidang asuransi; memberikan informasi tentang rencana asuransi kesehatan;
memberikan informasi terkait dengan broker asuransi jiwa; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi non-jiwa;
memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan
asuransi; memberikan informasi terkait penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; memberikan informasi yang berkaitan
dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi jiwa; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; memberikan penawaran harga asuransi kendaraan; memberikan penawaran
harga premi asuransi melalui sarana on-line, telepon dan surat; memberikan saran di bidang asuransi properti dan
kecelakaan; mengatur asuransi; menilai klaim asuransi; menyediakan asuransi perlindungan pembelian untuk barang yang
dibeli menggunakan kartu kredit; menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.;
menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan
informasi online tentang asuransi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan layanan transaksi elektronik terkait
dengan asuransi; pembiayaan premi asuransi; pemrosesan elektronik dari klaim asuransi dan data pembayaran; pemrosesan
klaim asuransi; pemrosesan transaksi asuransi; pengaturan penilaian klaim asuransi; pengumpulan premi asuransi; penilaian
asuransi; penilaian kerugian asuransi; penilaian keuangan, layanan penyesuaian dan penyelesaian yang berkaitan dengan
klaim asuransi; penilaian klaim asuransi; penilaian untuk klaim asuransi properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi real
estat; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan
dengan real estat; penjaminan asuransi; penjaminan asuransi bangunan; penjaminan asuransi di bidang asuransi kewajiban
profesional; penjaminan asuransi gigi; penjaminan asuransi jiwa; penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian;
penjaminan asuransi kebakaran; penjaminan asuransi kebakaran laut; penjaminan asuransi kecelakaan; penjaminan asuransi
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kecelakaan industri; penjaminan asuransi kelautan; penjaminan asuransi kendaraan bermotor; penjaminan asuransi
kesehatan; penjaminan asuransi kewajiban umum; penjaminan asuransi mobil; penjaminan asuransi non-jiwa; penjaminan
asuransi pertanian; penjaminan asuransi properti; penjaminan asuransi real estat; penjaminan asuransi rumah; penjaminan
asuransi transportasi laut; penjaminan dan administrasi asuransi perawatan kesehatan yang disediakan melalui jaringan
komputer global; penyesuaian klaim asuransi; penyesuaian klaim asuransi dan layanan penyelesaian; penyesuaian klaim di
bidang asuransi; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; perantara asuransi kendaraan bermotor; perantara untuk
asuransi dan kredit; persiapan laporan asuransi; persiapan laporan keuangan dan asuransi; pialang asuransi kerugian dan
pencurian; pialang asuransi mobil; subrogasi asuransi; underwriting asuransi kecelakaan laut; underwriting asuransi
kompensasi untuk produk yang dibeli===
===Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan platform yang tidak dapat diunduh sebagai layanan (PAAS)
yang menampilkan perangkat lunak untuk mengutip, mengikat, dan menerbitkan asuransi; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pemeliharaan kebijakan asuransi; Menyediakan perangkat
lunak antarmuka online yang tidak dapat diunduh untuk layanan asuransi, yaitu, memberi peringkat, mengutip, penjaminan,
pengikatan, dan menerbitkan tanggungan asuransi; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain
dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar,
komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan
perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem
analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem
komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari
fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan
dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi
dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa
dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem
komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel
pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan
kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli,
memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan /
atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan
transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi
keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan
menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses,
mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan
asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting
aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan,
mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan
publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari
untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan
pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain,
Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform
sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis
data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam
manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; menyediakan platform web hosting di
Internet untuk bisnis asuransi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:52:04
540   EtiketJID2021083065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BASUKI RACHMAT N0. 98 - 104 SURABAYA, Kel. Embong Kaliasin, Kec.
Genteng, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jatimers + Logo J
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah maroon, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bank internet; Jasa manajemen kekayaan,  yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi

keuangan di bidang reksa dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta
untuk orang lain, dan penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa perbankan; Jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; Layanan bank yang disediakan untuk pembayaran tagihan melalui telepon; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan
komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi
keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi
global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran
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pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu
prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang
ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan
transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan,
perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan,
manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi
keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan
penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan,
mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan
pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek,
layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri,
penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat
asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan
perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet banking], perbankan investasi,
perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta, perbankan telepon, layanan
perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses pembayaran untuk pembelian barang
dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan
dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang
elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis; Layanan keuangan, perbankan
dan kredit; Layanan perbankan disediakan on-line dari basis data komputer atau internet; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi
(untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan
konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi,
Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana
asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi,
jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian,
klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan
asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban,  penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs
internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian,
manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan
permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi,
agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen
investasi,  broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi,
perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen
keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana
keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan
layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana,
layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang
keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan indeks,  Layanan garansi dan perpanjangan
garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan
pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan
penasihat; Perbankan mobile; Perbankan online; jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online; jasa perbankan melalui
telepon; jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online;
layanan perbankan dan investasi yang terkomputerisasi; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular
yang dapat diunduh; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan
perbankan teller machine [ATM] otomatis; layanan perbankan yang dapat diakses melalui jejaring sosial; memberikan
informasi, konsultasi dan saran di bidang perbankan investasi; menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan,
perbankan, asuransi dan invetasi.; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan,
asuransi dan investasi; perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis; perbankan komersial on-
line; perbankan melalui jaringan komunikasi global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 10:57:53
540   EtiketDID2021083066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Cilik Riwut km 3,5, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
FATMI SULUSI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fanida
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman jahe merah===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:01:29
540   EtiketDID2021083067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jogja Regency Jl Perumnas B-I , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281
PT Nur Kawista Rasmi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REJAYU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : WARNA ORANYE PADA BACKGROUND PUTIH, VARIASI WARNA PUTIH PADA BACKGROUND GELAP/ORANYE
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:01:31
540   EtiketDID2021083068

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 2, Lane 6, Guantianciqian District, Gurao Town, Chaoyang District, Shantou,
Guangdong

Lai Jinyu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YANGXIN OXYGEN HEART DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : YANGXIN = SUATU PENAMAAN; HURUF KANJI DIBACA "YANG XIN"; OXYGEN HEART =
JANTUNG OKSIGEN

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju renang; Rompi; Syal; bra perekat; celana dalam; kaos kaki panjang; pakaian; pakaian dalam; piyama; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:02:53
540   EtiketDID2021083069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ciateul Town House Rt. 002, Rw. 006, Kel. Tarogong, Kec. Tarogong Kidul,
Kabupaten Garut, Jawa Barat

Rahmi Yulia Fauziah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nu Amy Cookies
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); kue pastry; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:03:27
540   EtiketDID2021083070

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITYPARK BUSINESS DISTRICT BLOK F NO. 03, CENGKARENG TIMUR,
CENGKARENG, JAKARTA BARAT., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. RENHE BALANCE INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REN HE SCALE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Timbangan; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan

kue; peralatan dan perlengkapan timbangan; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan berat badan;
timbangan elektronik; timbangan elektronik digital portabel; timbangan elektronik untuk penggunaan dapur; timbangan
gantung; timbangan gantung untuk menimbang ikan; timbangan listrik; timbangan saku; timbangan surat untuk keperluan
rumah tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi;
timbangan untuk digunakan dengan timbangan timbangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:04:30
540   EtiketJID2021083071

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Golden Madrid Blok D NO 26, Jl. Letnan Sutopo BSD Sektor XIV , Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310

PT SATU RUANG ALTERNATIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUANG UMKM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM;

konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk
memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; layanan iklan untuk menciptakan identitas
merek untuk orang lain; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:09:22
540   EtiketDID2021083072

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERGUDANGAN BUMI MASPION, JL. ROMOKALISARI BLOK XV / D-3, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60192

CV. SOU SEI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOU-SEI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bintang Ganda
591 Uraian Warna : Hijau,Merah,Hitam,Putih,Kuning,Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Kabel Listrik Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik

Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik Untuk Pertambangan; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik
dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan
komunikasi audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kawat dan kabel untuk
pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Perkakas-perkakas
penghubung (konektor) kabel listrik; Pipa saluran kabel listrik; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sistem kabel
gantung (listrik),; Sistem menarik dan mengulur kabel listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pengkait
kabel listrik; alat penyangga kabel listrik; benang pengenal untuk kabel listrik; ducting untuk kabel listrik; kabel [listrik]; kabel
adaptor listrik untuk headset; kabel dan kabel listrik; kabel ekstensi listrik; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel
listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel, listrik; kendali jarak
jauh, baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut
diatas; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan

Halaman 260 dari 1263



arus listrik, kawat, kabel, alat pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang
yang disebutkan sebelumnya; kotak sambungan untuk kabel listrik; lengan sambungan untuk kabel listrik; perangkat keras
komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; salut lindung untuk kabel listrik; sambungan untuk kabel
listrik   ; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung untuk kabel listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:09:37
540   EtiketDID2021083073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasar Batipuh No. 48, RT/RW. 003/002, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan
Padang Selatan, Kota Padang, Kota Padang, Sumatera Barat

Adi Syaputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Celestine
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bahasa Hangul dibaca Celestine
591 Uraian Warna : Merah, Merah Muda, Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa (kosmetik) [Mousse]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi

dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah yang dipakai saat tidur; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Scrub wajah [facial
scrub] kosmetik; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; bantalan
kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bedak; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk
wangi untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan
pribadi; garam mandi untuk keperluan kosmetik; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan
pembersih kulit; kain make-up dari kapas; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan
kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus
make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit
wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu,
semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo,
pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun
mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet;
linen untuk penggunaan kosmetik; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker pembersih untuk
tubuh; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka,
kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan
handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit,
kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan
pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan
deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:10:54
540   EtiketDID2021083074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipta Karya Perum. Villa Citra Kencana Blok I No.3 RT 004/RW 001, Kel. Tuah
Karya, Kota Pekanbaru, Riau, 28291

Nurul Kholifah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Busrain
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus jahe [minuman]; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kopi dengan atau tanpa susu;

Minuman kunyit asam; Minuman teh dengan atau tanpa susu; donat; kue basah; kukis (kue kering); minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak);
minuman wedang jahe; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; permen; praline (permen); puding; sambal; saos; teh kunyit;
teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:11:28
540   EtiketDID2021083075

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Simpati VII No. 178, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
FARIDA HASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pawon RR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Coklat, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:12:01
540   EtiketDID2021083076

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Mall Atrium Senen Blok I No. 3 - 6, Jalan Senen Raya Kelurahan Senen
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 10410, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10410

PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NARAKIDS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang

hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Baozi (roti isi); Biji-bijian
olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau
sayuran; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit
kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit
untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Brownies Coklat; Bubuk untuk membuat roti; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran untuk
roti; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran
antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan
berbahan dasar tepung]; Ekstrak coklat; Enchilada [roti isi]; Es coklat durian; GIS (bahan pemekar roti); Hasil produksi coklat;
Hiasan roti yang dapat dimakan; Kerupuk; Kopi cokelat; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Makanan penutup
berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan ringan batangan yang mengandung
campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula];
Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Meses cokelat; Minuman cokelat; Minuman
coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
coklat (moringa chocolate); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi coklat sudah
diolah dalam kemasan; Olesan berbahan dasar coklat; Panettone (roti manis); Permen Asam; Permen Jahe; Permen cokelat;
Permen pedas; Permen stik; Permen susu; Pizza (roti); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kue dan kembang gula;
Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti
Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-
kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti
manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti
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pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi
daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saus
celup berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu
berbentuk serbuk; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Trufel coklat; adonan puff pastry (roti); adonan roti; air berperisa yang
dibekukan; almond berlapis cokelat; almond berlapis permen; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan mengandung cokelat;
bahan makanan untuk adonan roti dan kue; baking cokelat; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan
cokelat; barbari [roti datar]; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; bihun coklat; biji cokelat; biji
kopi berlapis cokelat; biji kopi yang dilapisi cokelat; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk;
biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit
mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; buah kering
berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; burger
kedelai [roti sandwich]; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran cokelat panas; campuran isian berbasis
roti; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk
membuat produk-produk roti; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; chapati [roti tidak beragi];
cokelat; cokelat batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat
batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat pahit;
cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau
buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat
mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie berlapis
cokelat; cupcake cokelat; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; es agar-agar buah; focaccia [roti];
gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; hardtack [biskuit]; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk
keperluan yang berhubungan dengan makanan; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar coklat, isi
berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi cokelat untuk produk-produk roti; kacang berlapis cokelat; kacang brazil
dilapisi cokelat; kacang macadamia berlapis cokelat; kaki cokelat; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat; kembang gula;
kembang gula beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku
berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar
kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal; keping cokelat; kismis berlapis cokelat; kopi dan coklat; krim-krim coklat;
kue cokelat; kue coklat; kue tar cokelat; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue, biskuit, kue kering; kukis
coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang];
makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula,
pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis);
makanan penutup cokelat; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan
berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap santap berbentuk
batangan berbahan dasar cokelat; mangkuk wafel berlapis cokelat; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan
dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat;
minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh;
minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman yang terbuat dari cokelat;
minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman-minuman berperisa cokelat; mitsumame [Makanan
penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup]; olesan berbahan dasar cokelat;
olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang;
pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih); pasta cokelat; pemanis-pemanis coklat;
pengganti cokelat; permen; permen [gula-gula]; permen buah jelly; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen
cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen karet; permen permen; permen rasa kopi.; permen yang terbuat dari
cokelat; piadina [roti datar]; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya;
pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk
roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah roti; rhubarb pies (roti pai); roti [roti
tidak beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan
daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan
isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-
rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering
croutons; roti kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti
panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pipih berbahan dasar
kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat
dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; saus cokelat; saus coklat; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; selai cokelat untuk
digunakan pada roti; shortbread biskuit; sirup cokelat; souffle coklat; sourdough (roti); sponge fingers [biskuit]; stik roti;
sweetmeats [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue; telur cokelat; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan
terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih;
topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula
putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); yoghurt beku (es permen)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:12:37
540   EtiketDID2021083077

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SITELU NEMPU NO.49 , Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, 22212
MAGDALENA N. NAHAMPUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NARO COFFEE
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, COKLAT MUDA, PUTIH, DAN ADA GAMBAR GELAS WARNA ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:13:35
540   EtiketDID2021083079

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WIJAYA KUSUMA I BLK. K.5/3 RT. 016 RW. 001 KEL. BANTA-BANTAENG
KEC. RAPPOCINI, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90222

HARIANI M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ika Citra Dewi S.T
CIDID LAW FIRM & IP SERVICES  Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AShVinGlow BEAUTY CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Secara konseptual, merek AShVinGlow BEAUTY CARE diambil dari gabungan nama Pemohon sendiri
dan rekanan usaha dari Pemohon.

591 Uraian Warna : Hitam, emas (gold), hijau, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik untuk mandi;
Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat
alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari
kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak
muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai
kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan
kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel
Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak
bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di
sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem
Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim bernutrisi; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis);
Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk
keperluan kosmetik; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah
(kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk
mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur;
Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat;
Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak,
krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk
kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum
kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk muka;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
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mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter untuk
keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar
bedak (kosmetik); gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel
mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; kosmetik; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik
bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku;
kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh
dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari
persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata,
eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel
dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti
penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim
berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim cukur; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dingin untuk
keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil
untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih
kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim
pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim
setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan
kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan
garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada
kulit; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik;
losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik;
lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion setelah matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan
usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan
krim; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata,
losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari,
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sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak berjemur untuk tujuan
kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak rosehip untuk
penggunaan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku,
rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik
wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pemerah susu krim; penyamakan kosmetik dan
susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion
wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun;
sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun kulit; sabun non-obat
untuk bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah;
sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi,
busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung
obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk
mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi;
sabun wajah tanpa obat; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo,
shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit
kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim
tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan
kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik];
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan,
perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-
sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu
pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu
pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik];
susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial,
untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan
kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAMBAKAU + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, kuning dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat genggam untuk mengisi kerucut yang dilinting; Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta

batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-barang keperluan perokok; Barang-barang keperluan perokok untuk
produk-produk tembakau yang dipanaskan; Gas cair bersilinder untuk pemantik rokok; Kotak rokok elektrik; Larutan cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik; MOD vape; POD vape; Penguap berkabel untuk rokok-rokok elektronik dan alat-alat rokok
elektronik; Penguap untuk keperluan merokok; Peralatan pembersih dan sikat pembersih untuk rokok elektronik; Perangkat
elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung
nikotin untuk inhalasi; Perangkat untuk memadamkan rokok yang dipanaskan atau batang tembakau yang dipanaskan;
Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perokok menggunakan nebuliser oral; Pipa rokok; Rokok dengan
aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis);
Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Tempat untuk aksesoris
rokok elektronik; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong elektronik untuk rokok yang dapat diisi ulang
daya; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat, sarung atau kantong untuk membawa-bawa untuk rokok elektronik,
perangkat rokok elektronik atau produk untuk memanaskan tembakau; Tempered glass untuk rokok elektronik; aksesoris
untuk rokok eletronik; alat pembersih rokok elektronik; alat penguap oral untuk keperluan merokok; asbak untuk perokok;
cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok
elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran
gliserin; cartomizer untuk rokok elektronik; corong rokok; corong rokok elektronik; cotton bud khusus diadaptasi untuk rokok
elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; hardcase untuk rokok elektronik; herbal untuk merokok; kabel
pengganti untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan
gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok
elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok
elektronik; kasing untuk rokok elektronik; katrid yang dijual terisi utnuk rokok eletronik; katun vape; kertas linting rokok; kertas
rokok; korek api; korek api bertenaga baterai untuk perokok; korek api gas untuk perokok; kotak rokok; kotak-kotak rokok
elektronik yang dapat di isi ulang; kumparan pengganti untuk rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam
rokok elektronik; molase herbal [pengganti tembakau]; nikotin untuk rokok elektronik; pelindung layar untuk rokok elektronik;
pemantik rokok elektronik; pemantik untuk perokok; pengabut untuk rokok elektronik; penutup dekoratif untuk perangkat
merokok elektronik; penyeka kapas khusus disesuaikan untuk perangkat merokok elektronik; perangkat elektronik dan bagian-
bagiannya untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); perangkat elektronik untuk
penghirupan yang mengandung minyak esensial (barang-barang keperluan perokok); perangkat merokok elektronik;
perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa kimia dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok
elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam rokok elektronik; pipa untuk merokok pengganti tembakau mentolated; pipa vaporizer rokok tanpa asap;
rokok; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai
alternatif rokok tradisional; rokok filter; rokok mentol; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; saring
rokok berujung; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk perangkat merokok elektronik;
selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik; stiker aksesoris untuk rokok elektronik;
sumbu disesuaikan untuk pemantik rokok; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam rokok elektronik; swab pembersih
khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tabung rokok; tangki pengganti untuk rokok elektronik; tas untuk
membawa rokok elektronik; tembakau linting tangan; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok
elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; vaporiser oral untuk perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:16:20
540   EtiketD082021083081

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wangsamalela No. 6 Kota Baru Parahyangan Rt. 004, Rw. 021, Kel. Kertajaya,
Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

Hamzah Rosidin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUCU MAMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket anak-anak; Pakaian anak-anak; celana anak; celana untuk anak-anak; kemeja; pakaian untuk anak-anak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:16:40
540   EtiketDID2021083082

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gentungan, RT 002 RW 006, Kedungpoh, Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, DI
Yogyakarta, 55852

Husain Al Busthomi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Etalase Madu + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, kuning danputih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi Madu; madu; madu herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:17:52
540   EtiketDID2021083083

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1/f-685, east office building, 45 Beijing road, Qingdao Bonded Port District, Shandong
Province

KORYO TYRES INDUSTRIAL (CHINA) LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNET
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; ban mobil; ban pneumatik; ban solid untuk roda kendaraan; ban

untuk roda kendaraan; katup untuk ban kendaraan; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; tambalan perbaikan
ban; tambalan untuk memperbaiki ban kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:19:33
540   EtiketJID2021083084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan A.Yani Gg. Kakak Tua No. 5, Kel. Peguyangan, Kota Denpasar, Bali, 80115
I Gusti Ngurah Ady Kusuma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PHARMAPP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Perangkat lunak

aplikasi komputer untuk telepon seluler; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; jasa dukungan teknis,
diagnosa dan pemecahan masalah piranti keras komputer dan masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer;
pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak; penyediaan perangkat lunak aplikasi; penyewaan perangkat keras dan lunak
komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:19:59
540   EtiketDID2021083086

730 Nama Pemohon : Ridwan Hanafi
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Alamat Pemohon : KP. Cibitung Rt. 03, Rw. 04 Kel. Sukamukti Kec. Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa
Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIRANGU
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:20:11
540   EtiketDID2021083087

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12, Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo Kec.Kembangan,
Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640

BUDIHARJO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRAVEE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas tidur atau alas ganti popok; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau

tempat main bayi; Box bayi; Furnitur untuk anak-anak; Kantong tidur untuk berkemah; Keset untuk bayi; Kotak penyimpanan
(furnitur); Kursi bayi; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk ayun (swing); Kursi duduk bayi; Kursi duduk goyang
dengan gantungan mainan (bouncer); Kursi duduk makan yang dapat dilipat; Kursi duduk makan yang dapat dinaikan dan di
turunkan; Kursi duduk mandi; Lemari anak-anak; Lemari serbaguna; Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meja
seterika / gosok; Panggung ganti bayi; Peti untuk menyimpan mainan; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Tatakan ganti untuk
bayi; Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur lipat; Tempat tidur per
(spring bed); alas tidur [tikar atau bantal]; alat untuk membantu bayi berjalan; ayunan beranda; baby bouncers [kursi]; bak
plastik; bangku dengan satu atau dua anak tangga, bukan dari logam; bangku kecil; bangku untuk bayi; bantal anti-roll untuk
bayi; bantal bersalin; bantal dacron; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan leher tiup; bantal dukungan untuk
digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling; bantal menyusui; bantal penyangga kepala; bantal penyangga kepala untuk
dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal posisi kepala untuk bayi; bayi mengganti
meja; boks berpagar portabel untuk bermain bayi/anak kecil; boks perjalanan; boks untuk bayi; boneka binatang; buaian;
buaian berbentuk keranjang untuk bayi; buaian portabel; buaian untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; dasar tempat tidur;
dipan untuk bayi; furnitur bayi; furnitur untuk bayi dan remaja; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa,
kasur kapuk, kasur pegas/per; gerbang bayi; gerbang bayi dari logam; gerbang keselamatan, bukan dari logam, untuk bayi,
anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; gerbang pengaman dari logam untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan
[perabot]; guling; guling berbusa; guling latex; kasur berpegas; kasur dacron; keranjang bayi; kursi anak TK/Paud; kursi
belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi booster untuk anak-anak; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi duduk berroda;
kursi geladak lipat; kursi goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi lipat; kursi lipat stadion portabel; kursi mandi bayi portabel
untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi untuk bayi; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi untuk anak-anak; lemari;
lemari berlaci; lemari besi; lemari handuk; matras kantong tidur untuk berkemah; meja; meja anak TK/Paud; meja belajar; meja
ganti untuk bayi; meja kerja; meja lipat; meja makan; meja pijat; meja portabel; meja tulis; mengubah tikar bayi; mengubah
tikar bayi portabel; pelindung bumper untuk boks bayi; pijakan kaki; platform ganti bayi yang terpasang di dinding; playpens
untuk bayi; rak penyimpanan; rak untuk buku; rel tempat tidur; sofa; tabung plastik; tabung plastik yang bisa dilipat; tangga dari
kayu atau plastik; tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang
dilengkapi mainan gantung; tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat tidur; tempat tidur kursi; tempat tidur
portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur untuk bayi; tikar tidur untuk
digunakan oleh anak-anak; tikar untuk playpens bayi; wadah penyimpanan yang bisa dilipat, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:21:58
540   EtiketDID2021083088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rotella III M.36 No.7 RT. 002 RW. 008 Kel. Pondok Ranji, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15412

Dian Almarina
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIAN KANIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Hijab; Mukena; alas kaki; atasan [pakaian]; baju olahraga; baju tidur; blazer; bra; daster; gaun; ikat

pinggang; jilbab; kaftan; kaos; kaus kaki; kemeja berkerah; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:22:08
540   EtiketD222021083089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KRIKILAN RT/RW: 04/21 SARIHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, DI YOGYAKARTA,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

FADHILA NASTITI, S.T.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BBCCOLLECTIONS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Burgundy
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan

sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian
dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk
olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; celana kasual;
jaket kasual; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju
kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; sepatu
kasual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:24:47
540   EtiketJID2021083090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenari, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru,
Riau, 28266

Riana Herawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 3 R LOUNDRY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah muda, putih, dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; cuci kering; mencuci kain; mencuci kain,

pakaian, kain, linen dan tekstil; mencuci pakaian; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan; pencucian; pencucian pakaian;
penyediaan fasilitas binatu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:25:32
540   EtiketJID2021083091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya II, No.33, RT.007/RW. 002, Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

B. PARNOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mangasi Sinaga S.H., M.Kn
Serenade Lake Blok B5 No.8, Gading Serpong, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUTRA PRATAMA JAYA MANDIRI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih , ungu muda,  ungu tua
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain bangunan dan struktur teknik sipil; Desain interior bangunan, kantor dan apartemen; Jasa desain interior dan

konsultasi desain interior, semua di bidang dekorasi rumah, pengembangan rumah, desain dapur dan kamar mandi, tata ulang
dan renovasi; Jasa pengujian untuk barang dan jasa yang diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan jasa konstruksi
situs arsitek; Jasa sertifikasi untuk efisiensi energi bangunan; Penelitian tentang konstruksi bangunan atau perencanaan kota;
Pengendalian proyek konstruksi yang termasuk semua tahapan proyek konstruksi, dari estimasi hingga penyelesaiannya,
semua orang, proses dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola biaya dan jadwal proyek dan evaluasi risiko yang cermat
yang dapat mempengaruhi hasil proyek; desain eksterior bangunan; desain interior bangunan; desain interior untuk kantor;
jasa arsitektur untuk desain bangunan; jasa arsitektur untuk desain bangunan industri; jasa arsitektur untuk desain bangunan
kantor; jasa arsitektur untuk desain bangunan komersial; jasa desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi yang
berkaitan dengannya; jasa desain interior dan eksterior; jasa teknik konstruksi [perencanaan konstruksi]; konsultasi di bidang
penyusunan konstruksi; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan
arsitektur; layanan desain bangunan; layanan desain bangunan dan infrastruktur; layanan desain berbantuan komputer yang
berkaitan dengan proyek pembangunan; layanan konsultasi mengenai desain pengembangan rumah, instalasi, perbaikan, dan
proyek renovasi dan konsultasi dekorasi interior; layanan konsultasi teknis di dalam bidang arsitektur datacenter, solusi
komputasi cloud umum dan swasta, dan evaluasi dan implementasi teknologi dan layanan internet; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan desain interior; manajemen proyek pembangunan di luar lokasi [penyusunan, desain dan perencanaan
konstruksi]; melakukan studi proyek teknis untuk proyek konstruksi; memberikan informasi di bidang desain arsitektur melalui
situs web; menyediakan layanan desain grafis untuk membuat pengaturan lingkungan interior khusus; penelitian yang
berkaitan dengan konstruksi bangunan atau perencanaan kota; penyusunan laporan arsitektur; penyusunan rencana
pembangunan; perencanaan bangunan dan sistem infrastruktur untuk bangunan; persiapan rencana arsitektur; saran,
informasi dan saran tentang bangunan terutama sehubungan dengan pilihan dan penggunaan baja; saran, konsultasi dan
informasi yang berhubungan dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa
arsitektural===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:28:23
540   EtiketDID2021083092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bajangrejo RT/RW 004/002 Desa Bajangrejo Kecamatan Banyu Urip Kabupaten
Purworejo Provinsi Jawa Tengah 54171, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, 54171

DARWATI , AGUNG SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATE TAICHAN BU RATNA SAMBAL GALAK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, putih, kuning, hitam, peach
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Cacapan Asam (Sambal); Nasi Ayam Geprek Sambal

Matah; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Sambal
Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sate Ayam; Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang;
Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati
Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah;
Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal
cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal dari
buah-buahan bawang merah; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur; Sambal Gledek;
Sambal Merah Padang (Sambal); Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri Kacang;
Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Sambelingkung; bawang putih cincang [sambal]; chutney mangga
[sambal]; pasta bawang putih [sambal]; sambal; sambal cabe rawit aceh; sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ikan
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teri; sambel pecel; saus rocoto [sambal]; saus sate; saus tiram [sambal]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:28:52
540   EtiketJID2021083093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Golden Madrid Blok D NO 26, Jl. Letnan Sutopo BSD Sektor XIV , Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310

PT SATU RUANG ALTERNATIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOKAWL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, kuning, merah, hijau, dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menjual/mengurus sarana penginapan /akomodasi; Pengaturan, pemesanan dan penyediaan voucher hotel oleh agen

perjalanan; jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa penjualan tiket
kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa reservasi tiket perjalanan dan wisata; layanan
pemesanan tiket perjalanan; penerbitan tiket untuk perjalanan; tur perjalanan dan layanan pemesanan tiket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:31:17
540   EtiketDID2021083094

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1/f-685, east office building, 45 Beijing road, Qingdao Bonded Port District, Shandong
Province

KORYO TYRES INDUSTRIAL (CHINA) LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DRIVEMAX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; ban mobil; ban pneumatik; ban solid untuk roda kendaraan; ban

untuk roda kendaraan; katup untuk ban kendaraan; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; tambalan perbaikan
ban; tambalan untuk memperbaiki ban kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:32:34
540   EtiketJID2021083096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Labuan sait, Uluwatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, 80364
PT. ULUBUKIT SULUBAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Blue Point Bay Villas-Spa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Biru; Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Jasa akomodasi sementara; Jasa penyewaan villa; Kantin; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel

dan akomodasi sementara; Perhotelan; jasa katering; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos
atau sejenisnya]; penyediaan makanan dan minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:32:50
540   EtiketDID2021083097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Gg. Kelapa 5 no.33 RT. 04 RW. 14 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya, Kota
Pekanbaru, Riau, 28282

Erina Yenifa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATIRA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gantungan kunci dari kulit; Gantungan kunci dari kulit imitasi; Tag gantungan kunci plastik; gantungan kunci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:33:20
540   EtiketDID2021083098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Temanggung Tilung XIV No. 09, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
KAMELOH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Batik Kameloh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Gold, Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik===

===Pakaian Batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:41:51
540   EtiketJID2021083100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kemang Pratama Jl. Duta Express Blok QQ No.10 Bojong Rawalumbu Kota Bekasi,
Kota Bekasi, Jawa Barat, 17116

Rudy Hasudungan Harianja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hariBELanja
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa toko retail

secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah
distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan penjualan ritel online; layanan toko online yang menampilkan jasa
Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; penjualan eceran dan layanan grosir untuk
artikel pribadi; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin,
perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel,
perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi===
===Jasa telekomunikasi, yaitu, peringatan jaringan komunikasi global sehubungan dengan musik dan hiburan musikal;
Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video dan
audio visual antara pengguna internet; Layanan Terpadu Layanan Jaringan Digital [ISDN]; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara
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nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi
informasi antara bank data, layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan
koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman
pesan dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum
secara onlin, streaming data, streaming konten media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi
berita, relating to electronic payments, telecommunication services relating to wireless payments, providing online
entertainment forums, communication services between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses
pengguna ke jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi
on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi
untuk layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi
antara bank data; Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak
melalui Internet; Streaming konten media digital di Internet; Telekomunikasi, yaitu, komunikasi melalui perangkat elektronik
portabel, pemutar media portabel, perangkat digital portabel, speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara,
amplifier, untuk mentransmisikan, mengakses, menerima, mengunggah, mengunduh, menyandikan, mendekode, streaming,
menampilkan, menyimpan, menyembunyikan, dan mentransfer suara, audio, gambar visual, data, buku, foto, video, teks,
konten, karya audiovisual, karya multimedia, karya sastra, file, dan karya elektronik lainnya; Transmisi file penagihan digital
untuk konten online; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa podcasting (sistem untuk mendownload
file dari berbagai sumber seperti radio internet, ke dalam komputer personal dan mendengarkannya melalui komputer ataupun
player media digital) dan webcasting (alat komunikasi yang memanfaatkan koneksi internet untuk membuat siaran media yang
tersedia bagi pengguna dan menggunakan streaming teknologi); jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran
elektronik; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran nirkabel; jasa telekomunikasi yang berhubungan
dengan perdagangan; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas data, gambar, video dan mengirim dan menerima
pesan digital melalui komputer global dan jaringan komunikasi; jasa-jasa telekomunikasi yang disediakan melalui platform-
platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara
para pedagang eceran (retailers) dan produsen; jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan data secara peer-to-peer, yaitu,
transmisi elektronik file foto digital, grafik dan konten audio antara pengguna internet; layanan komunikasi broadband nirkabel;
layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara
hiburan melalui internet; layanan komunikasi elektronik; layanan konferensi web; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan
dengan layanan tersebut di atas; layanan panggilan yang diaktifkan suara; layanan penyiaran video; layanan pesan digital
nirkabel; layanan pesan suara; layanan protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan telekomunikasi dan komunikasi;
layanan telekomunikasi jaringan digital; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce; layanan telekomunikasi, yaitu
transmisi data,
pesan, obrolan, grafik, gambar, audio, foto,
video, dan informasi elektronik, atau transmisi
iklan dan media komunikasi periklanan melalui
komputer dan jaringan komunikasi; layanan transmisi digital untuk data audio dan video; layanan transmisi internet dan digital
untuk audio, video, atau data grafis; layanan transmisi suara; layanan transmisi suara, audio, gambar dan data visual melalui
jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan data; menyediakan
akses ke situs web musik digital di Internet; menyediakan penggunaan sementara dari aplikasi perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk jejaring sosial, menciptakan komunitas virtual, dan transmisi konten digital; pengiriman informasi
sehubungan dengan belanja secara online dan jasa retail umum; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi; pengiriman
musik digital melalui transmisi elektronik; pengiriman video interaktif melalui jaringan digital; penyiaran video, penyiaran
rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara
budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi
lainnya;; pesan teks digital; siaran audio digital; telekomunikasi; telekomunikasi, yaitu streaming
konten audio dan visual di Internet; transfer data digital; transfer data nirkabel melalui telepon seluler digital; transmisi dan
pengiriman konten audio-visual, multimedia, dan digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan
nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional, dan lokal; transmisi data elektronik dengan penyiaran
video; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui
jaringan komputer global dan lokal; transmisi elektronik file foto digital di antara pengguna Internet; transmisi elektronik file foto
digital melalui jaringan peer-to-peer; transmisi file digital; transmisi informasi melalui jaringan digital; transmisi musik digital;
transmisi podcast; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital;
transmisi siaran audio dan video digital melalui jaringan komputer global; transmisi suara, data, gambar, sinyal, dan pesan
elektronik dan digital; transmisi video interaktif melalui jaringan digital; transmisi video melalui jaringan digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:44:37
540   EtiketJID2021083101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bajangrejo RT/RW 004/002 Desa Bajangrejo Kecamatan Banyu Urip Kabupaten
Purworejo Provinsi Jawa Tengah 54171, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, 54171

DARWATI , AGUNG SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATE TAICHAN BU RATNA SAMBAL GALAK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning, Hitam, Peach
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan kedai makan; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan

minuman, dan akomodasi sementara; Pondok penyediaan makanan sate; Warung penyediaan makanan sate; menyediakan
makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:44:51
540   EtiketDID2021083102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pahlawan No. 91A RT.006 RW.004 Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan
Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah., Kota Magelang, Jawa Tengah, 56116

ARIEF RUSIHAN RUSMIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HERO91
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKLAT TUA, COKLAT MUDA , KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit tipis kering; Kakao; Kue-kue; Sediaan terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Tepung dan sediaan-

sediaan yang terbuat dari gandum; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit malt; coklat; kue, biskuit, kue kering; kukis
(kue kering); makanan ringan berbahan dasar gandum; roti*; sagu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:46:05
540   EtiketDID2021083103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KAIMUN JAYA NOMOR 17 KEL. CILANDAK BARAT KEC. CILANDAK,
KOTA ADM JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT TAKTIK PROMO SUKSES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BINTANG SANTRI INDONESIA dan LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning emas, abu-abu, silver, hijau tua, hijau muda, orange, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan (Barang Cetakan); Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika

untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; album untuk lagu; buku partitur musik; buku tulis; buku-buku musik;
instruksi manual musik; karya seni dari kertas atau karton; majalah poster; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk
cetak; perencana tahun; poster gambar===
===Distribusi film; Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand;
Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan
radio dan televisi, pertunjukkan langsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di
bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan sinematografi; menyediakan film
dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan program televisi yang
tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh
melalui televisi berbayar; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyelenggaraan acara
hiburan langsung dan festival film; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan distribusi rekaman suara,
film dan video; produksi film televisi; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial
televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi pertunjukan film dan video; produksi program televisi;
produksi program-program televisi; produksi, pertunjukan dan penyewaan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:47:52
540   EtiketJ222021083104
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mancasan, Krajan RT.003/RW.059 Kel./Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab.
Sleman, D.I. Yogyakarta 55584, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

ARLIAN YUNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CROFFLELOVE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai

burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai
ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman,
makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang
bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; jasa penyediaan kedai buah; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh;
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai
minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:50:42
540   EtiketDID2021083106

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kuok RT/RW 001/002, KUOK, KUOK, Kabupaten Kampar, Riau, 28467
Edo Ardiansyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jeruk Kuok Edar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, HIJAU, KUNING, MERAH, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sirup untuk minuman; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); minuman jus jeruk; orange squash (sirup); sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:51:54
540   EtiketDID2021083107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipta Karya Gg. Lengkepe RT. 003 RW.001, Tuah Karya, Tampan, Kota
Pekanbaru, Riau, 28292

Hendarti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: rds_Craft
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ungu, merah, kuning, biru, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit

bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Tas Kulit; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet
genggam kecil [tas]; dompet kecil [tas tangan]; tas; tas rajutan; tas suvenir; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:53:40
540   EtiketJID2021083108
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Wijayakusuma 140, Kepek 1, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DI
Yogyakarta, 55813

YAYASAN ISLAM AL I'TISHAM GUNUNG KIDUL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pondok Pesantren Al I'tisham + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, biru, kuning, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kursus; Layanan pelatihan dan pendidikan; Pendidikan; Pendidikan keagamaan; Penyediaan berita, informasi, video

dan podcast dengan sudut pandang keagamaan; Pesantren (Jasa Pendidikan); Sekolah; kursus bahasa; pelatihan bahasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:54:02
540   EtiketJID2021083109

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya II, No.33, RT.007/RW. 002, Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

B. PARNOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mangasi Sinaga S.H., M.Kn
Serenade Lake Blok B5 No.8, Gading Serpong, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 3MAX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hitam, biru muda, biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konstruksi jembatan dan bangunan; Kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk

gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam
konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak; Kegiatan khusus
pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan
sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya
dikerjakan atas dasar subkontrak.; Konstruksi bangunan; ereksi bangunan dan struktur prefabrikasi; ereksi, pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan kincir angin, pembangkit listrik tenaga angin, turbin angin, dan mesin yang dioperasikan oleh
angin lainnya; inspeksi bangunan dalam proses konstruksi bangunan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
pencahayaan LED; jasa bangunan dan konstruksi; jasa pemasangan listrik; jasa-jasa konsultasi di bidang instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem
kontrol hvac di internet hal-hal layanan dukungan teknis, sedang, pemecahan masalah dalam sifat perbaikan perangkat yang
terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung
dengan jaringan; konstruksi bangunan; konstruksi bangunan industri; konstruksi bangunan komersial; konstruksi bangunan
kustom; konstruksi bangunan, bendungan dan jembatan; konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan bendungan; konstruksi
dan renovasi bangunan; konstruksi interior bangunan; konstruksi jembatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pembangunan dan perbaikan bandara dan fasilitas bandara; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan
pekerjaan umum; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembongkaran bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perbaikan bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan
instalasi memasak listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan peralatan penerangan
listrik; pemasangan alat pemanas dan pendingin; pemasangan alat pemanas, pendingin, pendingin udara, pengeringan,
ventilasi dan ekstraksi debu; pemasangan alat pendingin; pemasangan dan perbaikan alat listrik; pemasangan isolasi termal
untuk bangunan; pemasangan mesin untuk menghasilkan listrik; pemasangan platform kerja dan bangunan; pemasangan
sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara [HVAC]; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan
untuk digunakan dalam pembangunan jalan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem pendingin dan pendingin
udara untuk lingkungan yang dikendalikan suhu; pembangunan dan perbaikan gudang; pembangunan dan renovasi jembatan;
pembangunan jembatan; pembangunan menara telekomunikasi; pembangunan pabrik; pembangunan pameran dagang dan
stan pameran; pembangunan pelabuhan; pembangunan pembangkit listrik energi gelombang; pembangunan sunroom;
pembongkaran bangunan; pembongkaran rumah dan bangunan; pengawasan konstruksi bangunan; perbaikan atau
pemeliharaan alat pendingin udara untuk keperluan industri; perbaikan atau pemeliharaan peralatan elektrik; perbaikan atau
pemeliharaan peralatan elektrik konsumen; perbaikan atau pemeliharaan peralatan pendingin udara; perbaikan atau
pemeliharaan peralatan pendingin udara untuk keperluan industri dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
perbaikan bangunan; perbaikan dan pemeliharaan alat pendingin udara; perbaikan hot plate listrik; perbaikan peralatan listrik;
perbaikan peralatan listrik dan instalasi elektroteknik; perbaikan peralatan listrik konsumen; perbaikan peralatan untuk
penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan
sanitasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:54:11
540   EtiketDID2021083110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 03930, 306, World Cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul, The Republic of Korea
SM CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yufiter Mino PGP Sitepu S.H., M.Hum.
Korea Center Building Suite 202 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 58, Jakarta
Selatan 12950

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAKEMEHOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-Abu,  Biru Muda, Biru Gelap, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); alat pembersih [instrumen pembersih]; alat penghapus debu, non-listrik;

bak sampah; botol isolasi; cangkir; dispenser sabun; gelas dari logam mulia; kotak sabun; panci portabel dari kaleng timah;
panci portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi; piala; piala, bukan dari logam mulia; piring untuk hidangan; taplak meja,
bukan dari kertas atau tekstil; tempat sabun; wadah dapur; wadah untuk keperluan dapur; wadah untuk keperluan rumah
tangga atau dapur; wol baja untuk membersihkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:56:36
540   EtiketDID2021083111

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP NYALINDUNG RT 002 RW 005 DS SUKAMANTRI TAMAN SARI KAB. BOGOR,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16610

CV MUTIARA KERATON JIMMY & CO TRANS BISNIS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hantu Inztan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); fungisida, herbisida; herbisida

untuk keperluan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:58:47
540   EtiketDID2021083112

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Arak - Arak, Dk. Pinggir RT.05 RW.07, Ds./Kel. Telukan, Kec. Grogol, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

PT. INTRAFOOD SINGABERA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fruto
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Fruto = Hanya Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman jus buah dan

sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman ringan berkarbonasi; Sirup
konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa,
minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; minuman
berbahan buah atau sayuran; minuman berenergi; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman rasa berkarbonasi; serbuk
digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 11:58:49
540   EtiketJID2021083113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DK Kedungjati RT/RW 004/001 Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten
Kebumen Provinsi Jawa Tengah 54317, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 54317

SUMBONO , AGUNG SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATE TAICHAN MASBOY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan kedai makan; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan

minuman, dan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Pondok penyediaan makanan sate; Warung penyediaan makanan
sate; menyediakan makanan dan minuman; pemesanan jasa katering; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:00:07
540   EtiketDID2021083114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bumi Bintaro Permai JJ 8 RT.008/RW.008 Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12330

Rahmadi Aditya Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BestMagz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Biru; Oranye; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis;

Buku-buku nota yang dapat direkatkan; buku kwitansi; kertas majalah; majalah; majalah berkala; majalah cetak; majalah cetak
di bidang pariwisata; majalah perjalanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:00:17
540   EtiketJID2021083115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cipta Karya GG.Lumba-lumba No. 4 RT 005/RW 004 , Kota Pekanbaru, Riau,
28293

Novita Wisuda Wati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAK OMBAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, PUTIH, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa kios

makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa
stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Toko makanan online; jasa
penjualan makanan dan minuman; stan penjualan makanan ringan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:00:52
540   EtiketDID2021083116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: green mansion gd5 no5 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11710
suyatno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REALS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU,HITAM,PUTIH EMAS  & SILVER ABU ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan wajah; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan

tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); produk perawatan
wajah [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah
tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:02:12
540   EtiketDID2021083117

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BIAK NO.1/B1. JAKARTA. 10150, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10150

PT. SARI KRESNA KIMIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIO UP
Merek Kata

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

untuk penggunaan pertanian; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan
lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan
serangga yang merugikan; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; calomel [fungisida]; ekstrak
tembakau [insektisida]; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis;
fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida air;
herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; insektisida; insektisida untuk
keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida];
pencucian hewan insektisida; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan
industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; sampo hewan insektisida; sapuan ternak [insektisida]; sediaan insektisida;
tag telinga insektisida untuk ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:03:02
540   EtiketJID2021083118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Pelangi Utara II no 23 RT 06 RW 28 Mojosongo, Jebres, Surakarta., Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57127

Nur Khotimah Handayani, Feri Widiya Utomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sushi Wow
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Untuk Merek Sushi Wow tidak memiliki terjemahan, namun slogan "One slice is not enough" artinya
"satu iris tidak cukup"

591 Uraian Warna : Siluet lingkaran berwarna merah dengan dua garis hitam melambangkan mangkok dan sumpit sebagai manifestasi dari
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makanan Jepang. Tulisan merek "Sushi Wow" dan  slogan "One slice is not enough" berwarna hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; layanan restoran sushi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:03:42
540   EtiketJID2021083119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha BIP Lantai 9. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT Payrol Prima Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAYPRIME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Emas

Biru: Pantone 287 C, Gold: Pantone P 29-3 C
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan usaha; Layanan jasa menguruskan

pendirian PT (Perseroan Terbatas); Pemotongan pajak; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; analisis statistik dan
layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia;
layanan pemrosesan data di bidang penggajian; persiapan laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan; persiapan
penggajian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:05:18
540   EtiketDID2021083120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Terusan Pembangunan Komp. Pesantren Persis Rt. 001, Rw. 004, Kel.
Pataruman, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Sella Nurmaya Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MONES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===tas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:05:27
540   EtiketDID2021083121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Durian No.19A RT/RW: 001/002 Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau,
28126

Poppy Anis

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MakODE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru, merah, putih, abu-abu, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; Keripik kentang; Keripik singkong aneka rasa; Keripik ubi aneka rasa;

keripik; keripik pisang; keripik singkong; rendang===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:06:01
540   EtiketDID2021083122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasar Batipuh No. 48, RT/RW. 003/002, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan
Padang Selatan, Kota Padang, Kota Padang, Sumatera Barat

Adi Syaputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Celestine
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bahasa Hangul dibaca Celestine
591 Uraian Warna : Merah, Coklat, Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Kantong plastik untuk membungkus bahan

makanan; Kertas handuk basah; Kertas higienis; Kertas serap minyak; Kotak dari kardus atau kertas; Mika plastik untuk
membungkus makanan; alas koktail dari karton; alas makan malam dari kertas; bantalan kertas sekali pakai atau selulosa
untuk mengganti popok; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; dekorasi kertas untuk kue; film plastik pembungkus
makanan untuk penggunaan rumah tangga; handuk kertas untuk tangan; handuk muka dari kertas; kantong [amplop, kantong]
dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong belanja dari kertas; kantong belanja dari plastik; kantong makan siang dari
kertas atau plastik; kantong sandwich dari kertas atau plastik; kertas kraft; kertas kue dekorasi; kertas pelapis; kertas
pembungkus; kertas pembungkus makanan; kertas penyerap; kertas plastik; kertas selofan moistureproof; kertas serat; kertas
serbet; kertas tahan panas; kertas tisu; kertas untuk memasak; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lembaran
kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan
pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus [kertas
plastik]; produk-produk kertas yang sekali pakai; saputangan kertas; serbet kertas; tatakan gelas dari kertas; tisu pembersih
terbuat dari kertas; tisu toilet; tisu wajah kertas; wadah yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:08:24
540   EtiketDID2021083123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PAKAL 124, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT JAYA MAS MANDIRI PLUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: b'gain
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formulir yang dicetak; Isolasi kertas; Kertas; Map [alat tulis menulis]; Selotip timbal ganda; alat tulis kantor; amplop;

amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; amplop surat; buku tulis; kertas HVS; kertas
amplop; kertas fotokopi [alat tulis]; kertas komputer; kertas termal tanpa pelapis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; label
termal yang belum dicetak; lakban; map; map untuk kertas; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan alat tulis atau keperluan
rumah tangga; stopmap; tag termal yang belum dicetak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:08:34
540   EtiketDID2021083124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Lapangan Tembak Raya, No. 64 G, Kel Cibubur, Kec Ciracas, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13720

PT Trusur Unggul Teknusa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WINS
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Water Intelligence Network System (WINS) adalah sistem pemantauan kualitas air berbasis online yang
terdiri atas instrumentasi pemantauan kualitas air dan sistem pengelolaan data. Instrumentasi WINS
terdiri atas suatu rangkaian sensor.

591 Uraian Warna : Warna putih sebaga warna dasar, warna biru muda dan biru tua sebagai warna utama logo
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan cairan; Peralatan dan

instrumen untuk menguji gas, cairan, atau padatan; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi;
Perangkat lunak pengolahan data; Perangkat lunak untuk komputer; Pusat sensor level air; Sensor kualitas air; alat dan
instrumen survei; alat pengukur air (meteran air); alat ukur dan instrumen; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan
memonitor aliran air; aplikasi perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan,
perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; instrumen observasi; meter air; meter aktivitas air; paket perangkat lunak
terintegrasi; pengukur ketinggian air; pengukur suhu air; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen
laboratorium; peralatan dan instrumen untuk mengukur; perangkat lunak; perangkat lunak media; sensor level air; sensor
tingkat cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:10:49
540   EtiketJID2021083125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT 03 RW 04 Desa Batur Kec. Batur Kab. Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara,
Jawa Tengah, 53456

Muhammad Haidar Darwis

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APOTEKERKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Layanan konsultasi dan konseling dalam bidang

obat pencegahan; Memberikan informasi kesehatan; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan
gaya hidup; jasa nasihat farmasi; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; konseling kesehatan; konseling kesehatan
masyarakat; konsultasi farmasi; konsultasi kesehatan; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis, obat-
obatan dan farmasi; konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi dan medis; layanan apotek apotek; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi yang disediakan melalui Internet yang
berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
produk farmasi; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi kepada pasien di
bidang pemberian obat-obatan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi perawatan
kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon; memberikan informasi
perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan dan pengeluaran
obat-obatan; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; menyediakan informasi dibidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web;
penyediaan informasi farmasi; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis sehubungan dengan perawatan
kesehatan; persiapan dan pengeluaran obat; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker; saran farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:10:51
540   EtiketDID2021083125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN I, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, 20986
TEAC SRI DEVI HASIBUAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INCES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak wangi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:11:02
540   EtiketJID2021083126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gudang RT 02 RW 01 Desa Tlogo, Kecamatan Sukoharjo Kab.  Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah

Triaji Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: femjek
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : femjek : berasal dari gabungan 2 (dua) kata yaitu ‘fem’ yang merupakan singkatan dari kata dalam
Bahasa Inggris ‘female’ yang berarti perempuan dan ‘jek’ yang merupakan singkatan dari kata dalam
Bahasa Indonesia ‘ojek’

591 Uraian Warna : putih, merah muda, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Transportasi; Jasa transportasi; Pengiriman Barang yang Dipesan dengan Jaringan Online atau Internet;

Pengiriman Makanan Olahan dengan Cara Pemesanan Online; jasa pemesanan transportasi; jasa transportasi barang-
barang; jasa transportasi sehubungan dengan acara; layanan informasi transportasi terkomputerisasi; layanan reservasi
perjalanan singkat dan perjalanan jangka waktu tertentu secara online; mengatur layanan transportasi; mengatur layanan
transportasi penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online; transportasi barang melalui jalan darat; transportasi dan
pengiriman barang; transportasi darat; transportasi penumpang; transportasi penumpang dan barang bawaan penumpang;
transportasi penumpang melalui jalan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:12:01
540   EtiketDID2021083127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Suli IA, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
ARTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Nyak Nonong
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Merah, Pink, Coklat, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan,

dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:16:08
540   EtiketDID2021083128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mayjen Bambang Sugeng KM 02, Sidojoyo Rt.02/ Rw. 09, Pager Kukuh,
Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, 56314

Sri Jumini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kurma Carica
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : gambar Salem, ke abu-abuan; Tulisan putih; kurma warna cokelat; carica warna kuning, Biji carica warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===gula-gula untuk makanan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:18:20
540   EtiketJID2021083129

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT 02 RW 07 Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, 56351

Junaidi Muntoyib

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Quizku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; penyediaan perangkat

lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:18:39
540   EtiketDID2021083130

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Soka Indah No. 80 Perum UMPRT 05 RW 01 Kelurahan Karangsoka ,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53182

JEBUL SUROSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Circle U Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna biru merupakan warna identitas UMP, mewakili makna kepercayaan, kesetiaan, ketulusan, kebijaksanaan, stabilitas

dan kecerdasan
Gradasi Warna Kuning Oranye memiliki makna keceriaan, kebahagiaan dan optimisme

511 Kelas Barang/Jasa : 18, 21, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas jinjing terbuat dari kain; koper dan tas jinjing; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba

guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas
jinjing yang dipasang di pergelangan tangan===
===Cangkir kopi dan cawan; Cangkir teh; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir;
wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons
mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan
dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Mug untuk teh dan kopi; cangkir; cangkir dapat digunakan kembali;
cangkir kopi; cangkir kopi dari keramik; cangkir minum; cangkir minuman dari porselen; cangkir minuman dari tembikar;
cangkir teh; mug; mug keramik; mug perjalanan kopi; mug plastik; mug porselen; mug tembikar; mug yang dapat digunakan
kembali; mug, bukan dari logam mulia; pegangan cangkir===
===Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, pakaian
dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra
olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan
aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana
untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang,
korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk
dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap
keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu,
setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok,
blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
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topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; kaos;
kaos berkerah; kaos grafis; kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; pakaian, termasuk pakaian
jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam,
pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki
pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti
sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana
olahraga, celana olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:19:24
540   EtiketJID2021083131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: puri pilang sari II Blok C No.36 rt 04/10 kedungjaya cirebon, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat

denny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: modern optik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-

tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas
selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam
tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu,
sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur
gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:19:43
540   EtiketDID2021083132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT.06 RW.02 Kelurahan Karangtengah Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 53416

Purba Rhisma Sutikno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: nata de carica
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, hijau dan ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan dasar jus buah; Jus sari buah-buahan; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi

dan jus berbasis buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman sari buah; Sirup; Sirup dan
sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; air minum
dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat
minuman; konsentrat jus buah; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman
berbahan dasar buah; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman rasa buah; minuman sirup buah dengan air; sari
buah tanpa alkohol; sirup buah untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman rasa buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:21:49
540   EtiketDID2021083133

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Switzerland

Philip Morris Products S.A.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATIN WAVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-

barang keperluan perokok; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Batang tembakau; Penguap berkabel untuk rokok-
rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau
tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Tembakau mentah atau yang sudah diolah;
asbak untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; kotak-kotak rokok elektronik
yang dapat di isi ulang; kreteks; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk rokok; pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat elektronik untuk inhalasi
aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk
tembakau dan pengganti tembakau; pipa tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; snus; tabung rokok; tembakau
kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:23:03
540   EtiketJID2021083134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bumi Bintaro Permai JJ 8 RT.008/RW.008 Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12330

Rahmadi Aditya Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Petualangan Tanpa Batas Menunggumu
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Petualangan Tanpa Batas Menunggumu adalah terjemahan dari Merek  Unlimited Adventures Await
Nomer pendaftaran  IDM000892250

591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen perjalanan, seperti mengatur transportasi penumpang melalui darat, udara dan laut; Mengantar wisatawan;

Pengaturan tur perjalanan; jasa agen perjalanan; jasa perjalanan wisata; memberikan informasi terkait perjalanan melalui situs
web; mengatur dan memesan perjalanan, wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur dan memesan tur perjalanan; mengatur
transportasi untuk perjalanan wisata; pemesanan tur perjalanan wisata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:24:46
540   EtiketDID2021083135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Asli Permai Blok H 36 Rt 07 Rw 04 Kelurahan Kramatan, Kabupaten
Wonosobo, Jawa Tengah, 56315

Wibowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NDHOWON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Celana pelindung kaki; Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala);

celana dalam wanita; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana untuk tunggang kuda; cleat untuk melekat pada sepatu
olahraga; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; helm liner [hiasan kepala]; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket bersepeda; jaket denim; jaket lengan panjang; jaket makan malam; jaket
panjang; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang;
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pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; rok; rok celana; rok maxi; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi
berburu; rompi berlapis; rompi memancing; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi tahan angin; sepatu bayi rajutan; sepatu
bersepeda; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; tas sepatu kriket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:28:54
540   EtiketDID2021083136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pinguin I No. 316, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
CAHYANINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nabnurfa Bakery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hitam, Biru, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:30:18
540   EtiketDID2021083137

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Duta Garden Blok D 1/45 Lt.2  Jurumudi Baru, Benda, Kota Tangerang,
Banten, 15124

PT. SURYA TRI ARTHAYASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nurhidayah S.H
Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KERTASIVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan perlindungan permukaan plastik yang dilaminasi dalam sifat plastik termoset yang dilaminasi yang diperkuat

dengan bahan berserat untuk pelapisan permukaan kerja yang terbuat dari kayu atau plastik; Film kopolimer untuk digunakan
dalam aplikasi industri dan komersial; Film plastik pelindung untuk badan mobil.; Film plastik untuk menghalau infra merah dan
ultraviolet; Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; Lapisan penyaring terutama terdiri dari cetakan plastik injeksi; Lapisan
penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik; Lapisan plastik bukan untuk pembungkus; Lapisan plastik untuk keperluan
pertanian; Lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri; Lapisan tipis (films) nilon selain untuk
pembungkus; Lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri; Lapisan tipis
(films) plastik setengah diolah; Lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; Lapisan tipis (films) poliamida selain untuk
pembungkus; Lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; Lembar plastik pvc; Lembaran plastik untuk keperluan
pertanian; PVC tape; Pelapis anti gores; Pelapis meja; Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan
komersial; Permukaan lapisan penyaring terutama terdiri dari cetakan plastik injeksi; Permukaan lapisan penyaring terutama
terdiri dari polimer atau plastik; Plastik setengah diolah dalam bentuk film; Plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis;
Plastik setengah jadi dalam bentuk lembaran, membran, kaset dan pelat untuk kedap air dan isolasi termal dan suara untuk
semua jenis bangunan; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur; bahan lembaran plastik untuk digunakan
dalam manufaktur countertops; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik; bahan pengepak, pengganjal,
pengisi dan bantalan dari plastik untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor
cushions), bantal (pillows) dan tikar; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk penahan
benturan/peredam kejut; bahan penyaringan film setengah jadi dari plastik; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi
dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk lapisan permukaan laminasi tekanan tinggi;
bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat
untuk pelapisan ujung tepi, band tepi dan papan pinggir; film PVC dengan perekat untuk membungkus kendaraan komersial
untuk keperluan iklan atau promosi lainnya; film plastik; film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; film
plastik berwarna untuk digunakan pada windows; film plastik setengah jadi dari bahan penyaringan/filtrasi.; film plastik untuk
digunakan dalam kertas laminasi; film plastik untuk keperluan pengemasan, bantalan atau isian; film plastik, selain untuk
pembungkus dan pengemasan; film plastik, selain untuk pengemasan; film poliuretan untuk digunakan dalam menyegel dan
mengisolasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai penghalang kelembaban; film selulosa asetat digunakan
sebagai bahan kemasan; film selulosa asetat, selain untuk pembungkus; lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan
komersial dan industri; lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah
jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri; lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; lapisan tipis (films) plastik untuk
keperluan industri sebagai bahan pelindung; lapisan tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films)
poliester selain untuk pembungkus; lapjsan tipis (films) plastik setengah diolah; lembaran karet untuk keperluan pengepakan;
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lembaran karet untuk tujuan isolasi; lembaran karet untuk tujuan penyegelan; lembaran perekat plastik bening untuk
menghilangkan dan melaminasi label pada botol; lembaran plastik; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam
manufaktur; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam pembuatan grafik iklan, papan tanda/sign, label, dan
dekorasi; lembaran plastik berperekat untuk digunakan di pabrik; lembaran plastik dengan sambungan khusus; lembaran
plastik untuk digunakan sebagai membran untuk keperluan kedap air; lembaran plastik, selain untuk pembungkus; lembaran
selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus; lembaran tipis  plastik dengan perekat untuk digunakan dalam
pembuatan label dan papan nama yang tahan lama; pengisi untuk sambungan panel dan lapisan industri yang terbuat dari
senyawa dari mineral non-logam untuk isolasi panel eternit; plastik diekstrusi dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam
manufaktur; plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; resin buatan dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam
manufaktur [produk setengah jadi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:32:24
540   EtiketD062021083138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN I MOJOPAHIT RT/RW 012/006 KEL. MOJOPAHIT KEC. PUNGGUR KAB.
LAMPUNG TENGAH, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

SUPARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOAL SEED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU,KUNING,EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Padi-padian (benih)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:33:37
540   EtiketDID2021083139

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CIMPAEUN RT.001 RW.002 KEL.CIMPAEUN KEC.TAPOS, Kota Depok, Jawa Barat
SITI FITRIANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUTRIKO + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH, HIJAU, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan

pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bakpao rasa Kacang Merah,
rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang
asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Beras; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bumbu Gulai;
Bumbu instan bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pecel; Bumbu rendang; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu
yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran;
Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Cone snack [makanan ringan
berbahan dasar tepung]; Ekstra ragi untuk makanan; Es cincau; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup
es krim; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer)
dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu; Jus jahe [minuman]; Kecap; Kedelai bubuk untuk
digunakan sebagai makanan; Kopi jahe; Kue kering (pastri); Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang
berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; Makanan
berbahan dasar tepung; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan
ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang mengandung
tepung; Mie; Mie Aceh; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik),
somen kering (organik); Mie yang terbuat dari Jagung; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Sirsak Markisa; Minuman
barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar
madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman
berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman es krim; Minuman jahe (teh jahe);
Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun
kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman temulawak;
Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi, pasta dan mie; Olesan manis (madu); Permen Jahe; Produk kembang gula rami yang dapat
dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk makanan berbahan dasar beras,

Halaman 289 dari 1263



tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan,
rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Saffron (rempah-rempah); Sambal Bawang; Sambal
Cabe Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Matah; Sambal Terasi; Sambal bakso; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal tabur;
Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan
aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan dari rempah-rempah; Snack Bar
(Makanan); air madu; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bawang putih cincang [sambal]; bihun; bihun [mie]; bubuk
kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan
dan minuman; bumbu olahan [bumbu]; coklat; cuka kurma; daun stevia (pengganti gula); garam; ginseng olahan untuk
digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk ham;
gula aren; gula cair; gula kurma; gula madu herbal; gula tebu pasir; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); jahe yang
diawetkan [bumbu]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kembang gula; keripik kacang
(gula-gula); kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue basah; kue beras; kue jahe; lada [bumbu];
madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu
mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan
beku terutama terdiri dari pasta; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan
pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan
ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar
sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan
dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; maté (minuman
infused); mie ayam; mie bebas gluten; mie goreng; mie instan; mie telur; mie tepung; mie yang terbuat dari tanaman kelor;
mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh
ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbasis chamomile; minuman dengan bahan dasar coklat;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman jahe merah
dengan atau tanpa susu; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba;
minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman-minuman berbahan
dasar kopi;; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa
lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; permen; permen gula tanpa obat; produk-produk kopi; propolis [lem
lebah] untuk makanan manusia; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; rempah-rempah bubuk; roti jahe; sambal; sambal
kacang; sambal pedas; saos; saos tomat; saus madu mustard; saus mustard madu; sayatan madu untuk ham; sediaan malt
barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; sirup
kurma [pemanis alami]; tablet madu herbal [permen]; tepung beras; tepung bumbu; tepung kacang hijau; tepung kentang
untuk makanan; tepung untuk makanan dan minuman; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:34:21
540   EtiketJID2021083140

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. MKJ III RT. 004 RW. 013 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota
Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 12330, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12330

ACHMAD SIDDIK SALAFI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENTHEPRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko; Jasa toko

eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko pakaian eceran; Layanan toko ritel online; Pemasaran digital; Promosi,
periklanan dan pemasaran situs online; jasa periklanan media sosial; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi
pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar
online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan iklan digital; layanan pemasaran online; mengatur transaksi
perdagangan online; pemasaran media sosial; pemasaran online; perdagangan online; promosi, iklan, dan pemasaran situs
web online; toko online; toko ritel online dalam bidang pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:35:41
540   EtiketJID2021083141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Danau Sunter Utara Blok O2 No. 1 Sunter Jaya, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14360

PT Abhitech Matra Indah
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABHITECH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : unsur warna logo adalah Hijau dengan kode warna C97 M35 Y85 K30 dan Kuning dengan kode warna C2 M11 Y100 K0 dan

tulisan menggunakan huruf Times New Roman Bold
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan

manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Aktivitas konsultasi manajemen; Analisis
manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan administrasi
bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa konsultasi manajemen
bisnis; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor,
pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia;
Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan
ketenagakerjaan; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas
dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan
interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan
manajemen pengamanan data; Layanan fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan
konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen
Usaha; Manajemen akunting; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer
global; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas
dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen data; Menyediakan konsultan untuk
penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Nasehat bisnis dan
manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi,  konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; administrasi bisnis; administrasi bisnis dan layanan
konsultasi bisnis; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi urusan
bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen
bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan administrasi bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis,
manajemen dan layanan informasi; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau
komersial; bantuan manajemen komersial; bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen personalia;
bantuan manajemen perusahaan; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bisnis dan
manajemen; fungsi kantor; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa administrasi kantor; jasa bantuan manajemen dan
operasi untuk bisnis komersial; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan
manajemen personalia; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa
outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa-jasa administrasi bisnis;
jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen
bisnis; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis;
konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi manajemen
bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang transportasi, yaitu,
perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi
manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi profesional yang
berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi
yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan
manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan
manajemen personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis
bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor energi; layanan bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis
untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis; layanan konsultasi dan nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan
konsultasi dan saran yang berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi
bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis,
dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
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konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis;
layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi
bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor];
layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; management kantor; manajemen
Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen biaya; manajemen bisnis;
manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen
bisnis komersial; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis
sementara; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi;
manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi proyek bisnis; manajemen informasi bisnis; manajemen
kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen personalia; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang
berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen sumber daya
manusia untuk perusahaan pemula; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang
manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran
yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis
lain; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -
mengenai kegunaan kantor; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan
staf pendukung kantor sementara; nasehat manajemen; organisasi bisnis dan administrasi armada transportasi; organisasi
bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; pemberian informasi mengenai konsultasi administrasi
bisnis; pemrosesan data dan manajemen file; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian
di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen
atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengawasan manajemen bisnis; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan
informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyewaan mesin dan peralatan kantor;
penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyortiran surat, penanganan dan
penerimaan [fungsi kantor]; perencanaan manajemen bisnis; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; rekrutmen
staf kantor; rekrutmen staf pendukung kantor; saran dan bantuan manajemen bisnis; transkripsi komunikasi [fungsi kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:35:41
540   EtiketDID2021083141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CIMPAEUN   RT.001  RW.002 KEL.CIMPAEUN  KEC.TAPOS, Kota Depok, Jawa
Barat

SITI FITRIANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUTRIKO + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU, PUTIH, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan

(dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi,
sediaan makanan untuk bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk
tablet; Jamu memelihara kesehatan; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); MINYAK ANGIN; Madu
untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa
untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan
medis; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan ringan untuk bayi; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet
khusus; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk orang sakit; Makanan yang telah difortifikasi untuk
penggunaan medis; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman mengandung obat;
Minuman pelangsing; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi
dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk kesehatan; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan
yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kayu putih;
Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk
orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut untuk haid; Persiapan makanan biologis; Plester dan
bahan untuk pembalut; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk perawatan mulut
mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan;
Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku
untuk penggunaan/keperluan industri; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet, nutrisi, dan
farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen
mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen makanan dan makanan
termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement, Obat tradisional, Obat-
Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk
Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar
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lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat,
kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis,
makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah,
obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat
nyamuk; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; air mineral untuk keperluan medis; air yang
diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; alkali iodida untuk keperluan
farmasi; antioksidan [suplemen makanan]; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; bubuk
pengganti makanan bergizi; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis;
ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; hasil-
hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh;
kapsul pelangsing; kolagen untuk keperluan medis; kosmetik yang mengandung obat; krim antijamur untuk keperluan medis;
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang
diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan yang
diresapi ganja untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman
kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis
(antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik
rasa; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan
medis; minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk
tujuan medis; obat antijamur; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan
pelangsing tubuh; pasta gigi obat; pembalut wanita; pembalut, kedokteran; pengganti makanan gizi; petroleum jelly untuk
keperluan medis; pil pelangsing; produk dan suplemen makanan kesehatan; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk
keperluan pengobatan atau terapi; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly
untuk keperluan medis; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan
medis; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); serat biji
rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam
pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat
untuk keperluan medis; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sirup untuk keperluan farmasi; suplemen diet propolis;
suplemen diet royal jelly; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat;
suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran;
suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan;
suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet; suplemen makanan hewan; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen;
suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen vitamin dalam bentuk
tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi
dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; teh pelangsing untuk
keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:36:08
540   EtiketDID2021083142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Dieng KM 06 Kongsi Bumirejo RT. 02 RW. 03 Mojotengah, Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, 56351

Herlan Septa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kopi bengsin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Ekstrak kopi malt; Es (air yang

dibekukan); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk kopi; Kopi Latte;
Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak
kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Mie;
Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan
atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan
bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Moccacino (minuman
yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Roti kering; Roti kopi; Roti tawar manis; Sediaan untuk membuat
minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Teh lemon; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti
kopi; biji kopi yang dilapisi cokelat; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran untuk
membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; coklat berisi ekstrak
buah; coklat pasta; gula cair; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kopi dawet; kopi
kantongan; kopi rempah; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi;
krim-krim coklat; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie goreng; mie instan; mie ramen; mie sayur; mie telur; mie tepung;
minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman dengan bahan dasar coklat;
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minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan
dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak
kopi; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; produk-produk kopi;
roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti goreng; roti gulung; roti kukus; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan berbahan dasar
kopi; sediaan minuman kopi; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang ditambahkan
dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah)
dan kembang gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:39:03
540   EtiketDID2021083143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 221 Henderson Road #02-01/02 Singapore 159557
GREENLIFE INTERNATIONAL PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GREENLIFE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GREENLIFE = Nama badan hukum Pemilik Merek.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelembab (kosmetik); Produk non-obat untuk perawatan kulit; Sabun Mandi; Serum untuk keperluan kosmetik; kondisioner

kulit; kondisioner rambut; lotion perawatan rambut; lotion tabir surya; pelembab setelah matahari; pelembab tubuh; pembersih
kulit; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; sampo; sampo tanpa obat; sediaan
perawatan kulit; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:40:05
540   EtiketDID2021083144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sekip Lebak Rejo, No.886, Rt.015 / Rw.005,  Sekip Jaya, Kemuning, Kota
Palembang, Sumatera Selatan, 30126

Lily Cheria Santi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 6909
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Goreng; Ayam Panggang; Ayam potong dalam kemasan; Buah-buahan dalam kaleng; Dendeng Balado; Pempek;

Selai; Sosis; bakso; batagor; cabai yang diawetkan; dimsum; ikan asin; jamur shiitake, dikeringkan; makanan dingin terutama
terdiri dari daging; makanan ringan berbahan dasar probiotik; otak-otak; produk ikan asap; sayap ayam; yoghurt rasa buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:49:37
540   EtiketDID2021083145

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rajawali VIII No. 07 , Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
SRI BAIDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kedai Comel
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam, Hijau
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:51:53
540   EtiketDID2021083146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MRANGGEN RT.21 KELURAHAN SAMBIREJO KECAMATAN PLUPUH, Kabupaten
Sragen, Jawa Tengah, 57283

MALIK KARIM KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: moana
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blus jumbo (pakaian); Jaket luar; Pakaian luar; Pakaian wanita; Tunik jumbo (pakaian); blazer; blus; blus [pakaian bisnis];

blus lengan panjang; blus lengan pendek; jaket katun; pakaian luar; pakaian luar untuk wanita; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita; setelan pakaian formal wanita; sweater katun; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:55:05
540   EtiketDID2021083147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Simpang Panji Suroso 1 Kav. 2A, Malang, Jawa Timur
Julianto Sukowijono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TWO BROTHERS RACING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Abu – abu, Kuning, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas;

Alat anti silau untuk kendaraan; Alat memasak; Alat pemanas listrik untuk memasak untuk keperluan industri; Alat penghasil
uap untuk tujuan memasak; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Alat ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau
industri; COP LAMPU KENDARAAN; Fitting untuk instalasi gas; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan,
pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi
untuk pendinginan kopi; Jenis instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan; Kap ventilasi;
Kompor–kompor gas; Kotak pengering udara dan kotak pengering udara untuk mengeringkan gas melalui pengisap/penyerap
untuk cairan.; Kotak pengering udara untuk mengeringkan dan pemisahan udara-minyak dari aliran gas.; LAMPU HIAS; LED
umpan memancing; Lampion untuk hiasan pesta; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu anti kabut
kendaraan; Lampu dinamo kendaraan; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu meja; Lampu
penerangan konstruksi; Lampu sorot; Lampu suasana LED; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk penerangan dalam
ruangan; Lampu untuk penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu
untuk penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan restoran; Lampu untuk
penerangan rumah; Lampu untuk penerangan taman; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Luminer LED; Penerangan;
Penerangan LED; Penerangan iluminasi LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Peralatan penerangan LED; aksesoris
keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; aksesoris pengatur dan pengaman untuk peralatan gas; aksesoris
pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; alat kromatografi gas untuk keperluan industri; alat masak induksi
elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga dan industri; alat memasak sous-vide, listrik; alat memasak untuk menggoreng
dengan minyak; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi untuk memasak; alat pendingin minuman; alat untuk penerangan; alat ventilasi; aparat aparat dan gas
pemurnian gas scrubbing; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; aparat
fumigasi, bukan untuk tujuan medis; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat irigasi untuk hortikultura;
aparat irigasi untuk keperluan pertanian; aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik; aparat pendinginan; aparat
pengendalian lingkungan dan instalasi untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian
lingkungan dan instalasi untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan;
aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk penerangan,
memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; aparat pengendalian
lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan sanitasi; aparatur pemulihan gas; aparatur
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aparatur scrubbing gas; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan industri, komersial atau pertanian;
aparatus penghasil uap; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan,
ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; berdiri bebas teras gas
pemanas; bohlam indikator kendaraan; boiler gas; boiler pemanasan; bola lampu LED; bola lampu mobil; bola lampu neon
kompak [CFL]; bola lampu, listrik; buang pipa untuk instalasi sanitasi; busur lampu; cerobong asap untuk boiler pemanasan;
cincin memasak; cooktops gas; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau gas]; emitter irigasi tetes [fitting irigasi];
extractors [ventilasi atau AC]; filamen magnesium untuk penerangan; filter untuk digunakan dengan peralatan untuk pasokan
air reverse osmosis; flameless dioda pemancar cahaya [LED] lilin; fondues [aparat memasak], listrik; gas memasak oven; gas
memasak oven untuk keperluan rumah tangga; generator gas panas; griddles bertenaga gas-[peralatan memasak]; griddles
listrik [peralatan memasak]; halogen bola lampu; impeller udara untuk ventilasi; industri oven memasak; instalasi memasak;
instalasi pasokan air; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar; instalasi pemurnian gas; instalasi pengendalian
lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk sanitasi
tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan;
instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel; instalasi scrubbing gas; instalasi untuk membakar gas; instalasi untuk penerangan
jalan; instalasi ventilasi; kap ventilasi untuk oven; katup meteran dan penyaring air untuk digunakan dalam industri bahan
kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian
serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kebakaran gas; kepala kompor; kerudung
kompor; kerudung ventilasi; kimia akan mengaktifkan pemanasan bantalan, bukan untuk tujuan medis; kolektor panas
matahari [pemanasan]; kompor; kompor [aparat pemanas]; kompor arang; kompor batubara; kompor berkemah; kompor
bertekanan; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi; kompor lambat
listrik; kompor listrik; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor memasak; kompor memasak listrik untuk keperluan
rumah tangga; kompor minyak; kompor portable; kompor portable untuk penggunaan berkemah; kompor tekanan, listrik;
kompor telur, listrik; kompor untuk memasak, elektrik; kompor-kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan perlengkapan
yang dibentuk untuk kompor; kondensor gas, selain bagian dari mesin; korek api gas; korek api gesekan untuk menyalakan
gas; kran hemat air; kulkas gas; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; kurung untuk
pembakar gas; lampu LED kuku; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu belakang untuk kendaraan; lampu
belakang untuk kendaraan darat; lampu besar untuk mobil; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu depan untuk tujuan
pencahayaan; lampu dinding; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu halogen;
lampu jalan; lampu kendaraan; lampu keselamatan LED; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin LED;
lampu linear LED; lampu malam listrik; lampu meja; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah
untuk mobil; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu sepeda; lampu sepeda
motor; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu taman;
lampu untuk kendaraan; lampu untuk mobil; lentera untuk penerangan; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-
emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-
emitting diode [LED] luminer; makan peralatan untuk boiler pemanasan; mangkuk cuci tangan (bagian dari instalasi sanitasi);
map-lampu baca untuk kendaraan; membaca lampu; mencuci tangan cekungan [bagian dari instalasi sanitasi]; menembakkan
gas pemanasan instalasi; menembakkan gas tungku; menerobos lampu untuk kendaraan darat; mengatur aksesoris untuk
pipa gas dan jalur; mengatur dan keamanan aksesoris untuk pipa gas; mengatur peralatan untuk instalasi pipa gas;
menyisipkan perapian dalam sifat kompor; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap,
memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting];
perangkat anti-silau untuk mobil (alat kelengkapan lampu); perlengkapan lampu LED; pipa fleksibel menjadi bagian dari
instalasi wastafel pipa; radiator [pemanasan]; reflektor kendaraan; reflektor lampu; senter dipimpin; soket untuk lampu listrik;
sorot intensitas tinggi; tealights LED; tutup radiator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:56:07
540   EtiketDID2021083148

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN INDUSTRI CANDI BLOK 12 NO 6, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50211
cv sumber anugerah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MICHIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, KUNING DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin diesel untuk mesin; penyemprot insektisida [mesin]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:57:13
540   EtiketDID2021083149

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT 03 RW 04 Desa Timbang, Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, 56362

Heru Saptono Putro
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bungsu Home
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna dasar oranye, dengan warna buah cikalt muda dan hijau, tulisan warna oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:57:19
540   EtiketDID2021083150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sabuk Alu No. 5 Rt 2 Rw 7 Kel. Pagerkukuh, Kec. Wonosobo Kab . Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, 56314

Trining Puspitaningsih Jatmiko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOCA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna dasar gambar salem, huruf warna hitam, ada gambar carica
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; daging yang diawetkan atau diolah; minuman yang terutama terdiri dari

susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:57:23
540   EtiketDID2021083151

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalimas Tengah No. 4,Nyamplungan, Pabean Cantian, Surabaya , Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60162

PT. IEKIMTIE JAYA AGUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Afrizal S.Psi.,S.H.
Jl. Palem II No. 12 RT. 003 RW. 006 Cibunar, Parung Panjang Kab. Bogor

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IEKIMTIE 19
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Korek kuping untuk keperluan medis; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Minyak Telon;

Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak kayu putih; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Suplemen laktasi
bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; alkohol obat;
balsem analgesik; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; jamur obat; kain kasa untuk pembalut; krim antibiotik serba guna;
krim kulit obat; minuman obat; minyak anti-horsefly; obat dan salep herbal; obat kurap; obat panu; obat-obatan; obat-obatan
berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan untuk keperluan medis; plester perekat untuk
keperluan medis; plester-plester yang mengandung obat; popok bayi; ramuan jamu; salep antibiotik; salep-salep yang
mengandung obat; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak;
sediaan obat untuk perawatan kulit; suplemen makanan untuk manusia; suplemen mineral; susu formula bayi; tablet antibiotik;
vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:57:43
540   EtiketDID2021083152

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. FLAMBOYAN NO. 15, KEL. KOTA BAMBU UTARA KEC. PAL MERAH, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

NG, STEFFY
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: efrata vine
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik ); Kapas Pembersih; Pelembut pakaian; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Sediaan

kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Serum bulu
mata; Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); amber [parfum]; ambergris [parfum]; astringen untuk keperluan
kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bedak wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim
dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bulu mata palsu; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak
(kosmetik); deodoran; gel rambut; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kompres mata
untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; lipstik; lotion cukur; lotion kecantikan; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk wajah; lotion wangi [sediaan toilet]; lulur kosmetik; maskara; masker rambut dan kulit kepala;
masker wajah kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
untuk parfum dan aroma; pacar untuk keperluan kosmetik; parfum cair; parfum dan air toilet; pelembab wajah kosmetik; pensil
kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sachet parfum; sampo; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan
tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan
membuang lemak; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
kosmetik pra-lembab; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:57:51
540   EtiketDID2021083153

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalimas Tengah No. 4, Nyamplungan, Pabean Cantian, Surabaya , Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60162

PT. IEKIMTIE JAYA AGUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Afrizal S.Psi.,S.H.
Jl. Palem II No. 12 RT. 003 RW. 006 Cibunar, Parung Panjang Kab. Bogor

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IEKIMTIE 19
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak bayi; Sabun; Toner; balsem, selain untuk keperluan medis; basma [pewarna kosmetik]; bedak tubuh; bubuk bedak

wangi; cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; deodoran; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak
esensial]; kapas kecantikan; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim kosmetik;
krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih; krim tangan; krim wajah; krim wangi; lulur; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak aromatik; minyak
kosmetik; minyak parfum; minyak rambut; pasta gigi; pelembab; pensil kosmetik; penyedap untuk minuman [minyak esensial];
penyegar nafas; perasa kue [minyak esensial]; pewarna kosmetik; sabun deterjen; sampo; sampo ketombe tanpa obat;
sediaan kosmetik dan kecantikan; serum perawatan rambut; susu pembersih; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik
rambut; wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:57:53
540   EtiketDID2021083154

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Jalur Sutera Timur Blok. 6B No.23, Kota Tangerang, Banten, 15144
PT. Karuniajaya Andalan Prima
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dumed power
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Lampu untuk keperluan medis; Lampu unutk keperluan medis; Meja bedah; Mesin

dan peralatan medis; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis; Peralatan untuk
keperluan diagnostic (medis); lampu bedah; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan medis; perangkat medis;
ventilator medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:58:06
540   EtiketDID2021083155

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bratang Gede 114 Rt.001/007, Ngagelrejo - Wonokromo, Surabaya - Jawa Timur,
Kota Surabaya, Jawa Timur

THERRY ANDREAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAD RACING + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anti maling atau anti pencurian pada kendaraan; Alat anti maling atau anti pencurian pada mobil; Alat untuk

penggerak pada tanah, di udara atau di air; As Gear Depan Untuk Kendaraan; As Overan Untuk Kendaraan; As shock untuk
kendaraan darat; BACK UP RING (penyangga karet roda untuk rem); BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BAN KARET
MATI UNTUK RODA KENDARAAN; BANTALAN KERETA API; BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; BRAKE
BOOSTER ASSY (BAGIAN DARI REM); BRAKE HOSE (selang rem); BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder
rem); Bak gerobak; Balljoint untuk roda kendaraan; Ban [untuk mobil]; Ban dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan;
Ban dalam untuk ban-ban; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda kendaraan [ban]; Ban untuk bus; Ban untuk truk; CLUCTH
MASTER ASSY (sentral kopling atas); CLUTCH OPERATING ASSY (sentral kopling bawah); CUP FOR BRAKE MASTER
CYLINDER (Karet sentral  Rem); CUP FOR CLUTCH MASTER (Karet sentral kopling atas); CUP FOR SINGLE MASTER
CYLINDER (Karet Sentral Rem satu Piston); CUP KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT
FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem
singel piston); Casis kendaraan; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA);
GEROBAK UNGKIT; Gear rasio untuk kendaraan; Gerobak; Gerobak minuman; Gerobak pasir; Gerobak pasir mesin;
Gerobak sampah; HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk rem); Inflator pompa angin ban; Jok sepeda; Jok untuk kendaraan;
KENDARAAN PERTANIAN RODA 3; KENDARAAN YANG BERJALAN DIATAS REL; KERETA UNTUK INSTALASI
ANGKUTAN DENGNA KABEL (KERETA GANTUNG); KERETA UNTUK SEPEDA ANGKUT BARANG RODA TIGA; Kabel
rem untuk kendaraan; Kampas disc; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Kendaraan
Roda Tiga Listrik; Kendaraan UTV (utility task vehicles); Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan
penggosok permukaan basah; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan
basah dan adaptor lug; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
adaptor mulut pipa; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
adaptor peledak; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan bagian
katup; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan bagian peledak;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan cincin pemotong;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan gagang katup;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan inhibitor karat;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan jet saluran masuk;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan katup; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan katup periksa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit pembangunan kembali pompa
air; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit pemeliharaan;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit perbaikan katup;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit perbaikan mulut pipa;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit perbaikan red head;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan konektor listrik.;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kotak pengontrol listrik;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kotak pengontrol
pneumatik; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan lug;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan lug saluran masuk
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udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan media peledak
dari kaca; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mesin vibrator;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mulut pipa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mulut pipa peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan packing gland; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan paking (gasket); Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pegas; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur jarak; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur saringan; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur tekanan; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengeras pipa; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengering dan pendingin udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengisi corong; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengukur tekanan; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pentil selang udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyangga mulut pipa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring bensin; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring minyak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring saluran udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pra-penyaring bensin; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan rakitan colokan pengisi; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan red head; Kendaraan gandengan
yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran pengocok listrik dan pneumatik;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran udara;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang jepit; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang kopling; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang kopling peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan siku pengeluaran; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan solenoida pengganti; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan tabung udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan tutup pengisi; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah, yaitu, mesin untuk penggosok basah
yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian struktural serta aksesoris dari mesin penggosok basah yang dapat
membersihkan; Kendaraan roda dua; Kendaraan roda empat; Kendaraan roda tiga; Kendaraan, yaitu, kendaraan darat dan
pesawat terbang; Keranjang yang disesuaikan untuk sepeda motor; Kereta jepang beroda dua yang dihela dengan sepeda
atau di jalankan dengan tenaga manusia; Kickstands sepeda motor; Kickstands untuk kendaraan roda dua; Komponen untuk
kendaraan darat dan pesawat terbang; Komponen untuk pesawat terbang, yaitu bagian struktural untuk pesawat terbang;
Kotak roda gigi untuk kendaraan; Kursi malas untuk kendaraan; Lensa untuk roda; List untuk roda ban; MATERIAL BERODA
UNTUK JALAN KERETA API KABEL; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan
roda empat; Motor roda tiga; Mur roda untuk roda kendaraan; Nap roda kendaraan; Nap untuk roda sepeda; PINTU ANGKAT
BAGIAN BAGASI KENDARAAN DARAT; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); POTONGAN KARET BERPEREKAT
UNTUK MENAMBAL BAN DALAM; PROPORTIONING VALVE (PEMBAGI MINYAK REM ); Payung untuk ditempelkan pada
kereta bayi; Pegas daun untuk suspensi kendaraan; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; Pelapis ban vulkanisir; Pelindung
kecelakaan untuk sepeda motor; Pelindung tempat penampungan oli sebagai bagian struktural kendaraan; Pengatur
keseimbangan mobil; Penggerak mula (prime movers) non-elektrik untuk kendaraan darat, tidak termasuk bagian-bagiannya;
Penutup ban cadangan; Per untuk kampas rem kendaraan; Primary Cop Assy Untuk Kendaraan; Primary kopling Assy Untuk
Kendaraan; REPAIR KIT BOOSTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI
REM); REPAIR KIT FOR CLUTCH MASTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR CLUTCH OPERATING (BAGIAN DARI
REM); REPAIR KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); RV [kendaraan rekreasi]; Rem untuk
kendaraan darat; Rem untuk sepeda; Roda gerobak; SABUK UNTUK NAF RODA; SALUT REM UNTUK KENDARAAN;
SEPEDA YANG DILENGKAPI MOTOR KECIL; STANG GEROBAK; Selubung untuk ban pneumatik [ban]; Sliders dan
pelindung untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun
untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; T-bar untuk lift
ski; TAS YANG DISESUAIKAN UNTUK KERETA DORONG BAYI; TRUK BAGASI; TUTUP RODA; Tas organizer, jaring, dan
baki yang disesuaikan khusus agar pas dengan interior mobil; Traktor termasuk traktor penarik; Truk bagasi; Tuas Kopling;
Tube untuk roda kendaraan; VALVE CHECK UNTUK REM; Variasi untuk memberi bentuk pada bagian samping depan
kendaraan; Variasi untuk menutup grill depan kendaraan; Variasi untuk menutup pegangan pintu kendaraan; Variasi untuk
menutup spion standart jadi beda; Variasi untuk menutup whelldop kendaraan; Velg untuk roda kendaraan; WHEEL
CYLINDER ASSY ( SILINDER UNTUK REM); WHEEL CYLINDER ASSY (silinder roda); WHEEL CYLINDER PISTON CUP
(Karet Rem); aero fairings dinamis untuk kendaraan; aeronautika aparat, mesin dan peralatan; aerostats; airships; alarm anti-
pencurian untuk kendaraan; alat pengungkit [bagian dari gerbong kereta api]; alat penjepit jeruji roda; alat penjungkit [bagian
dari mobil angkutan kereta api]; alur ban; ambulans; anti-lock sistem [ABS] untuk mobil pengereman; anti-pencurian kunci
untuk digunakan pada roda mobil kemudi; anti-selip kancing untuk ban kendaraan; anti-selip rantai untuk ban kendaraan;
aparatus untuk bergerak di darat; as ayun; as bergigi untuk kendaraan; as gandar belakang; as gandar penghubung; as gigi
konter untuk kendaraan; as jantan / suri jantan untuk kendaraan; as konter untuk kendaraan; as penghubung setir; as roda;
asbak untuk kendaraan; asbak untuk mobil; atap lunak yang bisa dilipat atau dilepas pada kendaraan (softtop);
atap keras yang bisa dilipat atau dilepas (hardtop); atap keras yang dapat ditarik (retractable hardtops); atasan lembut untuk
kendaraan; atasan lembut untuk mobil; bagasi barang diatap kendaraan; bagasi gerobak bermotor; bagian dari mobil atau
badan kendaraan lain yang membingkai roda dari kendaraan tempur lapis baja (strikers); bagian rem untuk kendaraan; bagian
struktural untuk ambulan; bagian struktural untuk bus; bagian struktural untuk glider; bagian struktural untuk helikopter; bagian
struktural untuk kapal; bagian struktural untuk kendaraan; bagian struktural untuk kendaraan darat; bagian struktural untuk
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kereta; bagian struktural untuk mobil; bagian struktural untuk pesawat terbang; bagian struktural untuk sepeda; bagian
struktural untuk sepeda motor; bagian struktural untuk truk; bagian struktural untuk van; bagian-bagian rem; bak roda gigi;
baling-baling kendaraan; baling-baling pesawat; balon udara panas; balon udara panas [kendaraan]; ban; ban berduri untuk
kendaraan; ban bus; ban dalam; ban dalam tiup, perkakas reparasi ban dalam; ban dalam untuk ban kendaraan; ban dalam
untuk ban pesawat; ban dalam untuk ban pneumatik; ban dalam untuk ban sepeda; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban
dalam untuk ban siklus; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban dan roda untuk kendaraan dan sepeda; ban
kendaraan; ban luar; ban luar tubles; ban luar untuk kendaraan; ban mobil; ban motor; ban pesawat; ban pneumatik; ban
pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban roda dua tanpa ban dalam; ban sepeda; ban siklus; ban solid
untuk roda kendaraan; ban traktor; ban truk; ban tubeless untuk sepeda; ban tubeless untuk siklus; ban tubular; ban untuk
bajak salju roda; ban untuk ban mobil; ban untuk derek bergerak beroda; ban untuk derek beroda; ban untuk excavator
beroda; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk kendaraan darat; ban untuk kendaraan
komersial; ban untuk kendaraan pertanian; ban untuk kendaraan roda dua; ban untuk mesin pertambangan beroda; ban untuk
mobil balap; ban untuk mobil penumpang; ban untuk paver-finishers roda; ban untuk pencakar roda; ban untuk penggiling
jalan roda; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan kehutanan; ban untuk roda pendarat untuk pesawat terbang;
ban untuk roda pesawat; ban untuk sepeda anak-anak; ban untuk sepeda motor; ban untuk siswa roda; ban untuk truk; ban
vulkanisir; ban vulkanisir untuk bus; ban vulkanisir untuk mobil; ban vulkanisir untuk mobil balap; ban vulkanisir untuk mobil
penumpang; ban vulkanisir untuk truk; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; ban, peralatan ban anti
gelincir; banci bar untuk sepeda motor; band untuk hub roda; bantal jok untuk jok kendaraan; bantal jok untuk jok kendaraan
air; bantal jok untuk jok kendaraan darat; bantal jok untuk jok pesawat udara; bantal kursi mobil; bantal kursi roda; bantal kursi
untuk kursi perahu; bantal penguat anak untuk kursi kendaraan; bantal yang disesuaikan untuk penggunaan dengan kursi
mobil; bantal yang disesuaikan untuk penggunaan di kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan batang
kemudi untuk perahu; bantalan kereta api; bantalan kursi roda; bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram
untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan
darat; bantalan rem untuk mobil; bantalan roda untuk kendaraan darat; bantalan stang untuk kendaraan roda dua; bantalan
steer; bantalan tengah untuk kendaraan; bantalan untuk sabuk pengaman; bar derek untuk trailer; batang banci untuk sepeda;
batang derek untuk kendaraan; batang katup untuk ban kendaraan; batang torsi untuk kendaraan; batang torsi untuk mobil;
batang torsi untuk suspensi kendaraan darat; becak bermotor; becak listrik; becak pengiriman; behel jok sepeda motor;
berbantal udara kendaraan untuk transportasi pribadi; bergoyang bar untuk suspensi kendaraan darat; bermotor Haulers
mainan [sport utility kendaraan rekreasi]; blok rem untuk kendaraan; blok rem untuk kendaraan darat; bobot keseimbangan
untuk roda mobil; boot untuk tuas persneling; box bagasi kendaraan; brake drums untuk kendaraan; brake drums untuk
kendaraan darat; bumper kendaraan; bus yang dirancang untuk banyak penumpang dan perjalanan jarak jauh; cakram rem
untuk kendaraan; casing untuk ban pneumatik; casis kendaraan; casis untuk kendaraan darat; cetakan pembuka roda; cover
untuk kendaraan roda kemudi; crankcases untuk komponen mobil, selain untuk mesin; dashboard; dashboard mobil;
dashboard untuk kendaraan; dashboard untuk mobil; daun mata air untuk suspensi kendaraan darat; diferensial cabang;
dilaminasi pegas daun untuk suspensi kendaraan darat; disengaging gigi untuk kapal; dress penjaga untuk sepeda; dress
penjaga untuk siklus; dustcarts; ekstensi lengkungan roda untuk kendaraan; elektrik gerobak bertenaga [troli];
engsel untuk penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid hinges); fairings
untuk kendaraan roda dua; flensa untuk ban roda kereta api; flensa untuk roda kereta api; footmuffs dipasang untuk kereta
bayi; footmuffs dipasang untuk pushchairs; footmuffs dipasang untuk pushchairs dan kereta bayi; frame sepeda motor; frame
untuk kendaraan bermotor roda dua; frame untuk kendaraan roda dua; freewheels untuk sepeda motor; garpu depan untuk
kendaraan roda dua; garpu sepeda roda dua; gas spontan; gear box untuk kendaraan darat; gear box untuk mobil; gelendong
untuk kendaraan darat; gerbong kereta api dengan fitur derek dimasukkan; gerbong pengecoran; gerobak; gerobak amunisi;
gerobak dorong; gerobak kecil untuk mengangkut anak-anak; gerobak makanan bermotor; gerobak menjadi kendaraan darat
bermotor; gerobak miring; gerobak rumah sakit; gerobak untuk selang; gerobak untuk selang taman; gigi drive untuk
kendaraan darat; gigi pembalik arah untuk kendaraan darat; gigi perubahan kecepatan untuk kendaraan darat; giring untuk
keperluan transportasi; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda motor;
handle rem/kopling; hub roda kemudi; hub roda kendaraan; hub roda untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan roda;
hub untuk roda mobil; hub untuk roda sepeda motor; instalasi anti-pencurian listrik untuk kendaraan; jalu as poros roda; jari-jari
roda kendaraan; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda sepeda motor; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jari-jari
roda untuk kendaraan roda dua; jaring bagasi untuk kendaraan; jaringan bagasi untuk kendaraan bermotor; jepitan jeruji untuk
roda kendaraan darat; jeruji roda kendaraan; jeruji roda mobil; jeruji sepeda; jeruji untuk kendaraan darat; jeruji untuk sepeda;
jok kulit untuk kendaraan; jok kulit untuk kursi kendaraan; jok motor; jok untuk kendaraan air; jok untuk kendaraan bermotor;
joystick kendaraan; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem; kabel rem untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda motor;
kabel transportasi alat dan instalasi; kaca spion; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion samping untuk mobil; kaca
spion untuk kendaraan; kaca spion untuk mobil; kain penutup jok untuk kendaraan; kait penutup yang memungkinkan akses
ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid latches); kait untuk mengangkat pintu bagasi; kaki pasak untuk
sepeda motor; kaki pedal mencakup untuk sepeda motor; kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat;
kaliper rem untuk sepeda motor; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat; kampas
rem untuk mobil; kancing untuk ban; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor; kantong pelana disesuaikan untuk
sepeda roda tiga; kantong udara [alat pengaman untuk mobil]; kantong udara untuk kendaraan; kapal cepat; kapal dengan fitur
derek dimasukkan; kapal induk; kapal selam; kapal tunda; karet rem (tutup abu); karet untuk rem kendaraan; kastor untuk troli
[kendaraan]; kasus pas untuk sepeda mengangkut; katrol pengantar untuk kendaraan darat; katup untuk ban kendaraan; kayu
[bingkai] untuk kapal; kayuh; kekang parasut; kelambu dipasang stroller; kemping truk [kendaraan rekreasi]; kemudi untuk
kapal; kendaraan amfibi; kendaraan bantalan udara; kendaraan bantuan mobilitas; kendaraan bawah air otonom untuk
pemeriksaan dasar laut; kendaraan bawah laut; kendaraan bawah laut tanpa awak; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor
roda dua; kendaraan darat tak berawak [UGV]; kendaraan darat yang dikendalikan dari jarak jauh untuk transportasi;
kendaraan dipasang cover untuk mobil; kendaraan lapis baja beroda; kendaraan luar angkasa; kendaraan militer roda;
kendaraan militer untuk transportasi; kendaraan pesawat penarik; kendaraan rekreasi; kendaraan rekreasi bermotor;
kendaraan remote control, selain mainan; kendaraan roda dua; kendaraan segala medan; kendaraan sipil lapis baja;
kendaraan sport; kendaraan udara; kendaraan udara tak berawak [UAV]; kendaraan udara tak berawak menjadi sistem
pesawat tanpa awak [C-UAS]; kendaraan untuk orang cacat fisik dan mereka yang memiliki mobilitas rendah; kendaraan yang
berjalan di atas rel; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh [ROV] untuk transportasi bawah laut; kendaraan yang
dioperasikan dari jarak jauh untuk inspeksi bawah air; kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang digunakan
untuk kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan permukaan tanah
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(sport utility vehicles) ; kereta api telpher [kereta gantung]; kereta bayi; kereta bayi dengan dukungan bayi yang dapat dilepas;
kereta trem; kerudung kereta dorong; keseimbangan beban untuk kendaraan roda; kipas kaca mobil; kit batang atas; klakson
angin; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; klakson peringatan untuk kendaraan roda dua; klakson
peringatan untuk mobil; klakson peringatan untuk sepeda motor; klakson roda kemudi; klakson untuk kendaraan; klakson
untuk mobil; komponen transmisi untuk kendaraan darat; kontainer untuk puntung rokok khusus disesuaikan untuk digunakan
dalam kendaraan; konverter torsi untuk kendaraan darat; konverter torsi untuk mobil; konveyor udara; kopling untuk kendaraan
darat; kotak transmisi untuk kendaraan darat; kulit jok; kursi ejektor untuk pesawat; kursi maskapai dengan fungsi pijat; kursi
pendorong kendaraan untuk anak-anak; kursi pendorong kendaraan untuk digunakan dengan safety harness; kursi pesawat;
kursi roda; kursi roda anak; kursi roda balap; kursi roda bermotor untuk penyandang cacat dan orang-orang dengan kesulitan
mobilitas; kursi roda bertenaga listrik; kursi roda listrik; kursi roda manual; kursi roda olahraga; kursi transportasi; landing gear
untuk pesawat; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi ban; lengan ayun sepeda motor; lengan sisanya untuk kursi roda;
lengan suspensi untuk kereta api telpher; lensa untuk kenop tuas persneling; lift tailboard [bagian dari kendaraan darat]; liners
dipasang untuk area kargo kendaraan; liners truk tidur pas; logam yang dilapisi daun pegas untuk suspensi kendaraan;
lokomotif uap; lubang intip; lubang intip untuk kapal; master rem kit; matras anti licin; menaburkan truk; mencengkeram untuk
tuas rem sepeda; mendorong rantai untuk sepeda motor; mengangkat platform untuk lampiran ke kendaraan darat; mesin
listrik untuk sepeda roda dua; mesin sepeda motor; mesin turbojet untuk kendaraan darat; mobil balap, bagian-bagian dan
perlengkapannya yaitu, roda kemudi, penutup roda kemudi; mobil dilengkapi sistem bantuan pengemudi; mobil lapis baja;
mobil sport; mobil untuk instalasi transportasi kabel; mobil-top operator bagasi; modul pengangkat pintu bagasi dan pintu
belakang bagasi; modul atas pada kendaraan; modul trim perangkat keras kendaraan; modul trim yang terintegrasi; motor
kursi roda; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor sepeda; mudguards sepeda motor; mudguards untuk kendaraan
bermotor roda dua; mudguards untuk kendaraan roda dua; mur bantalan roda; naf roda kendaraan; non-bermotor gerobak
makanan; non-bermotor, kereta bagasi dilipat; non-kendaraan bermotor roda dua; non-selip perangkat untuk ban kendaraan;
non-selip perangkat untuk ban mobil; operator papan selancar untuk mobil; paku untuk ban; pannier diadaptasi untuk
kendaraan roda dua; pannier diadaptasi untuk sepeda motor; papan selancar untuk kendaraan; papan selancar untuk mobil;
parasut; parasut karena menahan gerakan kendaraan; parasut untuk terjun payung; pas dashboard cover untuk kendaraan;
pas kereta dorong bayi selimut; pas kursi mobil cover; pas palka untuk mobil kereta api untuk mencegah masuknya air dan
kelembaban; pasak trailer untuk kendaraan; pasangan penghubung; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; pedal
rem [bagian sepeda motor]; pedal rem untuk kendaraan; pedal rem untuk kendaraan darat; pedal rem untuk sepeda motor;
pedal sepeda motor; pedal untuk kendaraan roda dua; pegas [kendaraan darat]; pegas penahan kejut untuk kendaraan
bermotor; pegas suspensi kendaraan; pegas suspensi untuk mobil; pelana untuk kendaraan bermotor roda dua; pelana untuk
kendaraan roda dua; pelapis ban; pelapis jok untuk kursi kendaraan; pelapis rem untuk kendaraan; pelapis untuk mobil; pelek
roda; pelek roda kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek sepeda; pelek untuk roda kendaraan; pelek untuk
roda mobil; pelek untuk roda sepeda; pelek untuk roda sepeda motor; pelek untuk roda siklus; pelindung baju untuk sepeda
motor; pelindung baling-baling baling-baling untuk pesawat terbang; pelindung ban anti cipratan; pelindung kaliper rem untuk
kendaraan; pelindung matahari untuk mobil; pembatasan keamanan kendaraan untuk digunakan dengan carrycots;
pembatasan keamanan untuk kursi kendaraan; pembawa bagasi mobil; pembawa ban cadangan untuk kendaraan; pemegang
cangkir untuk kendaraan; pemegang kaca untuk kendaraan; pemegang roda cadangan; pemegang roda cadangan untuk
mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil dan kendaraan darat lainnya; penanganan gerobak; penarik tambang-mobil;
pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penjaga rantai drive untuk kendaraan bermotor roda dua; penjepit jeruji (spoke clips)
untuk roda; penjepit jeruji untuk roda; penopang suspensi untuk kendaraan; pentil untuk ban kendaraan; penunjuk arah untuk
sepeda motor; penutup as roda motor; penutup atas transmisi untuk kendaraan darat; penutup ban cadangan; penutup ban
dalam; penutup ban untuk kendaraan; penutup baut spion; penutup ekor untuk kendaraan roda dua; penutup hub; penutup jok
(single seater); penutup jok [berbentuk] untuk digunakan di mobil; penutup jok untuk kendaraan; penutup kaliper rem; penutup
kendaraan [berbentuk]; penutup kereta dorong; penutup master rem; penutup palka baja untuk kapal; penutup pelindung untuk
kursi kendaraan [terpasang]; penutup roda cadangan; penutup roda kemudi berbentuk untuk kendaraan; penutup roda kemudi
berbentuk untuk mobil; penutup roda kemudi untuk mobil; penutup roda untuk kendaraan; penutup sadel untuk sepeda motor;
penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup untuk ban dalam; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan;
penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid); penutup yang
memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid) dan pilar dekoratif atau penutup yang diikat
ke permukaan kendaraan; penutup elektrik yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen
bagasi (power decklid); penyelenggara kursi belakang khusus diadaptasi untuk digunakan dalam mobil; penyelenggara kursi
belakang khusus diadaptasi untuk digunakan di kendaraan; perahu jet rekreasi; perahu olahraga; perahu rekreasi; peralatan
anti selip untuk roda kendaraan; perangkat anti-silau untuk kendaraan *; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan;
peredam kejut suspensi untuk kendaraan; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; peredam kejut suspensi untuk
mobil; peredam kejut untuk sepeda motor; perlengkapan untuk memperbaiki ban dalam; persneling untuk sepeda motor;
pesawat amfibi; pesawat tanker; pesawat terbang; pesawat terbang turbo-jet; pesawat tiltrotor; pesawat turbo-prop; pilar bodi
atas kendaraan; pin as bergigi; pin kap kendaraan; pipa as penghubung; pompa udara untuk ban mobil; pompa udara untuk
ban sepeda; pompa udara untuk ban sepeda motor; pompa udara untuk memompa ban sepeda; pompa untuk ban sepeda;
pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; pompa untuk menggembungkan ban sepeda; pompa untuk
menggembungkan ban sepeda motor; poros roda kendaraan; poros transmisi untuk kendaraan darat; poros untuk roda
kendaraan; power recliner back assemblies untuk kursi roda; punggung kursi roda; rak bagasi untuk kendaraan; rak bagasi
untuk kendaraan roda dua; rak bagasi untuk lampiran ke batang kendaraan; rak bagasi untuk lampiran ke kerudung
kendaraan; rak bagasi untuk mobil; rak bagasi untuk sepeda; rak bagasi untuk sepeda motor; rak bagasi untuk siklus; rantai
anti-selip; rantai ban untuk jalanan bersalju; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai drive untuk kendaraan roda dua; rantai
roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rantai transmisi untuk kendaraan darat; rem; rem Band untuk kendaraan
darat; rem [kendaraan darat]; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan
darat; rem cakram untuk sepeda motor; rem kemudi; rem kerucut untuk kendaraan darat; rem rim hidrolik untuk sepeda; rem
sepeda; rem sepeda motor; rem siklus; rem tangan; rem untuk kendaraan; rem untuk kendaraan bermotor; rem untuk
kendaraan darat; rem untuk mobil; rem, setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; ring roda bergigi;
robot transportasi; robot transportasi tak berawak; roda; roda disk untuk sepeda; roda gigi poros; roda gigi reduksi untuk
kendaraan darat; roda gigi untuk kendaraan darat; roda gigi untuk sepeda; roda jeruji pelek kendaraan; roda kemudi [bagian
kendaraan]; roda kemudi untuk kapal; roda kemudi untuk kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kemudi
untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk mobil; roda kendaraan; roda kursi roda; roda landing gear untuk pesawat; roda
mobil; roda omni directional untuk kendaraan; roda sepeda; roda sepeda motor; roda siklus; roda untuk kendaraan; roda untuk
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kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan darat; roda untuk mobil; roda untuk mobil kereta api; roda untuk sepeda; roda-
roda sepeda; roll bar kendaraan; sabuk drive untuk kendaraan roda dua; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; sadel sepeda
motor; sadel untuk sepeda atau sepeda motor; sambungan universal untuk kendaraan darat; sandaran dan bantal disesuaikan
untuk digunakan di kendaraan darat; sandaran jok belakang; sandaran kepala dan penutup untuk bangku mobil; sandaran
yang diadaptasikan untuk penggunaan di kendaraan; sarung jok [berbentuk] untuk digunakan di kapal; sarung jok dipasang
untuk kendaraan; sarung jok untuk kendaraan; sarung jok untuk mobil; sarung untuk sepeda (sepeda motor); sasis mobil;
sasis untuk mobil kereta api; sayap aerodinamis untuk pesawat terbang; sayap untuk pesawat terbang; segmen rem untuk
kendaraan; segmen rem untuk kendaraan darat; segmen rem untuk mobil; selang / kabel rem; selang rem untuk kendaraan;
selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); selimut dipasang untuk kapal; selimut dipasang
untuk kapal dan kendaraan laut; selimut dipasang untuk sepeda; selimut dipasang untuk sepeda motor; selimut pas untuk
kendaraan; selimut pas untuk kendaraan bermotor golf cart; selimut pas untuk kendaraan laut; selimut pas untuk kendaraan
roda kemudi; selimut pas untuk kendaraan untuk melindungi terhadap kerusakan hujan es; selimut pas untuk mobil;
seluncuran tarik dan tempat penyimpan parasut (kendaraan); sendi as bergigi lengkap; sepatu gir untuk kendaraan bermotor;
sepatu rem untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan darat; sepatu rem untuk mobil; sepatu rem untuk sepeda; sepeda
beroda tiga; sepeda beroda tiga untuk anak-anak, untuk keperluan transportasi; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda
motor untuk motorcross; sepeda olahraga; sepeda tandem; sepeda touring; sepeda roda tiga; setang sepeda motor; setang
untuk kendaraan roda dua; sidecars sepeda motor; silinder rem untuk kendaraan; silinder rem untuk kendaraan darat; silinder
rem utama; sisipan ban mousse; sisipan penyangga leher dan bantalan harnes (kendaraan); sistem kontrol traksi untuk mobil;
sistem rem untuk kendaraan; sistem rem untuk kendaraan darat; sistem suspensi udara untuk kendaraan; sistem suspensi
untuk kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan darat; sistem suspensi untuk mobil; sistem suspensi untuk sepeda; skuter
listrik menyeimbangkan diri; skuter listrik roda dua self-balancing; skuter listrik satu roda self-balancing; skuter mobilitas; spar
untuk kapal; spindle untuk sepeda; spoiler untuk kendaraan; spoiler untuk kendaraan otomotif; sprocket roda; sprocket untuk
roda kendaraan; sunroof untuk mobil; suspensi roda; tali Derek kendaraan dan tali pengikat roda (kendaraan); tali pengaman
jok untuk mobil motor; tambalan ban; tambalan karet perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban; tambalan untuk ban
dalam ban; tambalan untuk memperbaiki ban; tambalan untuk memperbaiki ban dalam; tambalan untuk memperbaiki ban
kendaraan; tambang gerobak roda; tanduk sepeda; tangki bahan bakar untuk pesawat; tank ballast kapal [komponen
struktural kapal]; tanker; tanker [kapal]; tanker [kendaraan darat]; tanker [kendaraan udara]; tapak karet untuk ban vukanisir;
tapak untuk kendaraan [tipe traktor]; tapak untuk kendaraan dan traktor; tapak untuk traktor; tapak untuk vulkanisir ban; tas
disesuaikan untuk pushchairs; tas pas untuk sepeda mengangkut; tas sadel, penutup stang, tas sepeda bagian belakang; tas
sepeda; tas yang diikat disetang; tas yang disesuaikan untuk kereta dorong bayi ; tempat bagasi untuk kendaraan; tempat
poros roda otomobil; tenda trailer; tensioner assy untuk kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan
gerbong kereta api; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kapal; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk
digunakan dengan kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan trailer kendaraan; tip tubuh untuk truk;
tirai penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk mobil; tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan; tombol-tombol
tuas transmisi untuk kendaraan darat; tops konversi untuk kendaraan; tops konversi untuk mobil; trailer [kendaraan]; trailer
pengangkut mainan [trailer utilitas mobil]; trailer perjalanan; trailer untuk digunakan dengan kendaraan roda dua; trailer untuk
kendaraan; trailer untuk mengangkut sepeda; trailer untuk penarik kapal; traktor; traktor pertanian; transmisi kopling dan roda
gigi kopling [kendaraan darat]; transmisi untuk kendaraan darat; trem; troli; troli *; troli [gerobak seluler]; troli bagasi; troli roda
dua; tromol sepeda motor; truk; truk dengan fitur crane dimasukkan; truk derek; truk miring; tuas elektrik untuk mengangkat
pintu bagasi; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk sepeda; tuas rem untuk
sepeda motor; tuas rem untuk siklus; tubuh lapis baja untuk kendaraan; turbin gas untuk kendaraan darat; turbin uap untuk
kendaraan darat; turbin untuk kendaraan darat; tutup batang katup untuk ban kendaraan; tutup minyak rem; tutup nap roda
untuk kendaraan darat; tutup roda; tutup roda tengah; tutup roda untuk kendaraan; udara pompa [aksesoris kendaraan]; ujung
as penghubung; undercarriage untuk kendaraan; undercarriage untuk mobil; undercarriage untuk mobil kereta api; unit kemudi
untuk kendaraan darat; universal joint (dipakai dikopling dan transmisi berbentuk cabang empat sebagai pelindung); van
[kendaraan]; velg jeruji; wadah abu tembakau diadaptasi khusus untuk digunakan dalam kendaraan; wadah khusus
disesuaikan untuk digunakan dalam kendaraan untuk menyimpan perangkat elektronik yang digunakan untuk tembakau
pemanasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:58:15
540   EtiketDID2021083156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jln.wisnu no 79 rt 19/rw 02 sumberpucung malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Annas Fachrudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Glepung Jowo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti kering untuk bayi; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan

terapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:58:37
540   EtiketDID2021083157
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Katomas rt 01/01 Kec.tigaraksa desa tigaraksa kab.tangerang banten,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15720

Alfathu Kabiru Rifa'i

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Trendislami
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===jaket [pakaian]; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 12:59:39
540   EtiketJID2021083158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jendral Gatot Subroto No. 56, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat

PT. AKU SEHAT INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadira Resyani Putri S.S.
MyOffice 18, 2nd Floor, Suite 215 Jalan Lamping No. 18, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKU SEHAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Dokter gigi; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Rumah sakit untuk pemulihan; jasa khitan/sunat; jasa nasihat farmasi;

konsultasi medis dan farmasi; layanan analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis medis
untuk tujuan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan dokter; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik;
layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan laboratorium medis
untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien; layanan rawat jalan dan rawat inap; layanan rumah sakit; memberikan
informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis,
rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; pengeluaran obat-
obatan; perawatan kesehatan; perawatan medis ambulan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:01:05
540   EtiketDID2021083159

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 221 Henderson Road #02-01/02 Singapore 159557
GREENLIFE INTERNATIONAL PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GREENLIFE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GREENLIFE = Nama badan hukum Pemilik Merek.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan;

Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; minyak hati ikan
kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk keperluan medis; sediaan farmasi;
sediaan vitamin dan mineral; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan mineral;
suplemen nutrisi; supplemen makanan untuk keperluan medis; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:03:17
540   EtiketDID2021083160

730 Nama Pemohon : PT GRAHA IMEX PERDANA
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Alamat Pemohon : RUKAN EXCLUSIVE BLOK G NO.29 JL.MARINA RAYA BGM RT 008 RW 005, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SURGIHAND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===sarung tangan untuk pemeriksaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:07:35
540   EtiketDID2021083161

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN INDUSTRI CANDI BLOK 12 NO 6, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50211
cv sumber anugerah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KATZUMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, BIRU DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin diesel untuk mesin; penyemprot insektisida [mesin]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:10:03
540   EtiketDID2021083163

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Samarang No. 41B KP. Sawah Sari Rt. 002, Rw. 008, Kel. Samarang, Kec.
Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Septian Maulana, S.H

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B4COLL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerudung kepala; Pakaian muslim; baju busana muslim; kerudung [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:11:43
540   EtiketJID2021083164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAUMAN RT 006 RW 002 KEDEN PEDAN KLATEN, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, 57468

NUSANTARA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pavilion
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Layanan Creambath; Layanan blow rambut; Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan perawatan

kulit; Layanan spa (Colon hydrotherapy); Layanan spa (Colonic Irrigation); Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan
sulam garis mata; Layanan totok wajah; Perawatan kecantikan; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran
olahraga, pijat dan layanan paramedis; jasa konsultasi kecantikan; jasa pembentukan alis; jasa penata gaya pribadi; jasa
penata rias; jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan
perawatan kecantikan); jasa salon kecantikan; jasa terapi dan perawatan kecantikan; konseling psikologis dan gaya hidup;
konsultasi di bidang kosmetik; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi
disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi psikologis dan medis; konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan ahli kecantikan; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan konsultasi
dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi di bidang tata rias; layanan konsultasi rias
online; layanan konsultasi yang berkaitan dengan nutrisi; layanan pencelupan alis; layanan perawatan bungkus lumpur;
layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan pewarnaan alis; layanan pewarnaan rambut;
layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan spa;
layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan
kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh
kosmetik; layanan spa sehari; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi terkait
layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; mengatur reservasi
layanan spa; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran
gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kulit wajah
kimia; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; salon estetika; salon kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:17:11
540   EtiketDID2021083165

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Duwet Rt.01 Rw.01 Desa Kedungrejo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali
Provinsi Jawa Tengah Indonesia, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

HERY MUSTAQIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Es Teh Kampul
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari

jepang latte; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong;
Minuman teh dengan atau tanpa susu; Ocha / teh jepang; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan
berbentuk serbuk; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Tarik; Teh daun kelor; Teh herbal yang
mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh
serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh
chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; es teh; kombu-cha [Teh Jepang
yang terbuat dari rumput laut]; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar
teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis;
minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman es berbahan dasar
teh; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; mugi-cha [teh barley panggang]; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh
dengan aroma bibit gandum; teh ginseng merah; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh
hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh melati; teh melon;
teh oolong [teh Cina]; teh peppermint; teh rumput hijau; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang
mendominasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:17:20
540   EtiketDID2021083166

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pinus Jaya No. 1, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
NORHIDAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapoer Jihan Palangka Raya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning, Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:17:34
540   EtiketD102021083167

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DELTA SARI INDAH BLOK AW-18 DESA KUREKSARI KECAMATAN WARU,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

YUDIE SOEWARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FONTAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat,

jus; air mineral; air minum dalam kemasan; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:24:09
540   EtiketJID2021083168

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha BIP Lantai 9. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT Payrol Prima Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAYPRIME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Emas

Biru: Pantone 287 C, Gold: Pantone P 29-3 C
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan

perencanaan karir; konsultasi IT  di bidang manajemen hubungan pelanggan, keuangan dan administrasi, sumber daya
manusia, penggajian dan pemrosesan dokumen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:24:52
540   EtiketDID2021083169

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Duta Garden Blok D 1/45 Lt.2  Jurumudi Baru, Benda, Kota Tangerang,
Banten, 15124

PT. SURYA TRI ARTHAYASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nurhidayah S.H
Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KERTASIVE STICK WITH IT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau plastik; Bahan perlindungan permukaan plastik yang dilaminasi dalam

sifat plastik termoset yang dilaminasi yang diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan permukaan kerja yang terbuat
dari kayu atau plastik; Batang dan palang plastik ; Film kopolimer untuk digunakan dalam aplikasi industri dan komersial; Film
plastik pelindung untuk badan mobil.; Film plastik untuk kaca arsitektur; Film plastik untuk menghalau infra merah dan
ultraviolet; Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; Lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik; Lapisan
plastik bukan untuk pembungkus; Lapisan plastik untuk keperluan pertanian; Lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan
komersial dan industri; Lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) plastik sebagai barang
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setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri; Lapisan tipis (films) plastik setengah diolah; Lapisan tipis (films) plastik
untuk dicetak; Lapisan tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) poliester selain untuk
pembungkus; Lembar plastik pvc; Lembaran plastik untuk keperluan pertanian; PVC tape; Papan (dari plastik); Papan
berlaminasi (dari plastik); Pelapis anti gores; Pelapis meja; Pelapis plastik; Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan
industri dan komersial; Permukaan lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik; Pita dan strip plastik (sebagai
bahan); Plastik pelindung permukaan agar tidak gores (premasking tape); Plastik setengah diolah dalam bentuk film; Plastik
setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; Plastik setengah jadi dalam bentuk lembaran, membran, kaset dan pelat untuk
kedap air dan isolasi termal dan suara untuk semua jenis bangunan; bahan isolasi dari plastik; bahan lembaran plastik untuk
digunakan dalam manufaktur; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur countertops; bahan pelapis rem
diproses sebagian; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan
bantalan dari plastik dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik
untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar;
bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk penahan benturan/peredam kejut; bahan penyaringan
film setengah jadi dari plastik; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi
diperkuat dengan bahan berserat untuk lapisan permukaan laminasi tekanan tinggi; bahan perlindungan permukaan plastik
laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan ujung tepi, band tepi dan
papan pinggir; benang dari bahan plastik, selain untuk penggunaan tekstil; busa lembaran poliuretan untuk digunakan sebagai
insulasi bangunan; busa lembaran untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; film PVC dengan perekat untuk membungkus
kendaraan komersial untuk keperluan iklan atau promosi lainnya; film anti-dazzle untuk windows [film berwarna]; film anti-silau
untuk jendela; film plastik; film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik berwarna untuk
digunakan pada windows; film plastik biodegradable untuk keperluan pertanian; film plastik dengan fungsi optik untuk pelat
polarisasi (polarizing plates) atau panel sentuh; film plastik laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik
laminasi untuk digunakan pada windows; film plastik reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik setengah
jadi dari bahan penyaringan/filtrasi.; film plastik untuk digunakan dalam kertas laminasi; film plastik untuk keperluan
pengemasan, bantalan atau isian; film plastik, selain untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik, selain untuk
pengemasan; film polimer untuk digunakan dalam manufaktur; film polimer untuk digunakan dalam manufaktur sirkuit
elektronik; film poliuretan untuk digunakan dalam menyegel dan mengisolasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan
sebagai insulasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai penghalang kelembaban; film poliuretan, selain untuk
pembungkus; film polypropylene, selain untuk pembungkus; film selulosa asetat digunakan sebagai bahan kemasan; film
selulosa asetat, selain untuk pembungkus; lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri; lapisan tipis
(films) nilon selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut
dalam industri; lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; lapisan tipis (films) plastik untuk keperluan industri sebagai bahan
pelindung; lapisan tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus;
lapjsan tipis (films) plastik setengah diolah; lembaran grafit untuk isolasi; lembaran karet untuk keperluan pengepakan;
lembaran karet untuk tujuan isolasi; lembaran karet untuk tujuan penyegelan; lembaran plastik; lembaran plastik berlapis
perekat untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam pembuatan grafik iklan,
papan tanda/sign, label, dan dekorasi; lembaran plastik berperekat untuk digunakan di pabrik; lembaran plastik dengan
sambungan khusus; lembaran plastik untuk digunakan sebagai membran untuk keperluan kedap air; lembaran plastik, selain
untuk pembungkus; lembaran selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus; lembaran tipis  plastik dengan perekat
untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang tahan lama; pengepakan busa dalam bentuk lembaran;
pengisi untuk sambungan panel dan lapisan industri yang terbuat dari senyawa dari mineral non-logam untuk isolasi panel
eternit; pita segel yang terbuat dari plastik; plastik diekstrusi dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur; plastik
diekstrusi dalam bentuk batangan untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk lembaran untuk
digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi
dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur; plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; polimer
elastomer dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; resin buatan dalam bentuk lembaran untuk digunakan
dalam manufaktur [produk setengah jadi]; zat plastik setengah jadi untuk bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan
untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan
tikar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:25:00
540   EtiketDID2021083170

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mahir mahar BTN Casadova Blok C No 5C, Kota Palangkaraya, Kalimantan
Tengah

ALFANSURI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KERUPUK BASAH SAMBAL RAJA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Kuning,
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:28:47
540   EtiketJID2021083171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: legenda wisata zona colombus blok b6/29, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Ikhlas Tawakal, Tegar Setia Mandala

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRALAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah pada tulisan
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akademi animasi; Distribusi film animasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs

web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa hiburan, yaitu, jasa penyediaan program hiburan dan konten
yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda melalui televisi, satelit,
Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program hiburan dan konten tersebut hanya
yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan
menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme;
Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi,
petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan
pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu,
pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa penerbitan elektronik,
yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi
fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan
penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif
untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa
hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang
ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa
hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film
bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus
televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang
sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan
pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan,
yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan
komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan;
penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan
buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan
yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan
elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan
penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa
penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni
dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi,
dan televisi kabel; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip
video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi,
petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet,
jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan permainan realitas virtual pada
situs web; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan
hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film,
pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan);
Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Penyediaan gambar dan film karakter animasi  berbentuk
serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi; Produksi animasi kartun; Produksi dan
distribusi serial TV animasi; Produksi dan presentasi dan distribusi film animasi; Produksi program animasi untuk digunakan
dalam televisi dan kabel; Produksi program televisi animasi; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi,
penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi,
presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi,
program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat
diunduh atau tidak dapat diunduh; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku
komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi
dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan majalah di bidang hiburan; bermain game; distribusi konten digital
asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
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broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; informasi tentang kegiatan
rekreasi; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna
yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar,
gambar, grafik animasi, dan foto; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi,
serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa pendidikan dan
hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa
produksi animasi; jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan
suatu serial televisi animasi; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter,
acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; layanan animasi efek khusus untuk
film dan video; layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan
melalui jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler;
layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan
komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan
pendidikan lebih lanjut; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan melukis potret; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan
tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan
pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; mengatur
kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur seminar
pelatihan; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; pelaksanaan konser;
pelaksanaan konvensi; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pendidikan kesehatan; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi, proofreading naskah,
produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan
animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam
episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; penyediaan gambar dan film
karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan
dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan program dan konten hiburan,
yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan suatu serial program televisi online animasi;
penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis; penyelenggaraan kongres; perencanaan dan pelaksanaan
pesta [hiburan]; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan subtitle untuk film; produksi film (movies) animasi; produksi
film animasi; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah,
realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; puisi dan penulisan
lirik; sulih suara bahasa asing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:32:15
540   EtiketDID2021083172

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Empang, Rt. 001, Rw. 006 Kel. Mekargalih Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten
Garut, Jawa Barat

Sunarya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIKBO
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:33:11
540   EtiketJID2021083173

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TPI II BLOK M.I/7, RT 013/RW 015, PEJAGALAN, PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

TJOA JONG SENG
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXONE COFFEE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; layanan

bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar
teh; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan rumah kopi; menyediakan makanan dan minuman;
warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:35:12
540   EtiketDID2021083174

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sabuk Alu No. 5 Rt 2 Rw 7 Kel. Pagerkukuh, Kec. Wonosobo Kab . Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, 56314

Trining Puspitaningsih Jatmiko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HYCAMIE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie instan; mie tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:35:16
540   EtiketDID2021083175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mahir mahar BTN Casadova Blok C No 5C, Kota Palangkaraya, Kalimantan
Tengah

WIDYAWATI DEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Qwendy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik tanpa obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:35:54
540   EtiketJID2021083176

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: K-LINK Tower Lt. 10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59A, Jakarta Selatan , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT. K-LINK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Isnaini S.H.,
Gedung Panti Trisula Perwari  Jalan Menteng Raya No 35

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAKARTA BUSINESS SCHOOL & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Cokelat muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan

pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pendidikan di bidang manajemen bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:39:27
540   EtiketDID2021083177

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT.06 RW.02 Kelurahan Karangtengah Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 53416

Purba Rhisma Sutikno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Chery cookie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat, kuning, dan merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia Kukus (Kue tradisional); Getuk (Kue); Hiasan roti yang dapat dimakan; Kue Bolu Kukus; Kue Choco Chip; Kue

Coklat Mente ( Cookies ); Kue kering (pastri); Kue tradisional; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti kopi; Roti kue-kue
semprit; Roti manis; Roti sobek; Roti yang mengandung tempe; kue almond; kue balok; kue bolu; kue buah; kue cokelat; kue
gandum; kue kering kastengel; kue nastar; kue untuk makanan ringan; kue yang dikukus; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue
kering); roti bebas gluten; roti goreng; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti panggang;
roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:40:06
540   EtiketJID2021083179

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: K-LINK Tower Lt. 10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59A, Jakarta Selatan , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT. K-LINK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Isnaini S.H.,
Gedung Panti Trisula Perwari  Jalan Menteng Raya No 35

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STARTUP LITE & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyelenggarakan kursus pengajaran; konsultasi pelatihan bisnis; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan

pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; pendidikan Bisnis; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:41:31
540   EtiketJID2021083180

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN NGARES RT 014 RW 004 DESA NGARES, Kabupaten Trenggalek, Jawa
Timur, 66319

MOHAMAD 'AINUR ROFIQ

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUANGIMAGINE+LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 41
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa videografi; fotografi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:43:29
540   EtiketDID2021083181

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Naga Sakti Perm Nagamas, RT 04, RW 007, Binawidya, Tampan, Kota
Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, 28292

Indra Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: #PakDa_Uncu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU LAUT, BIRU TUA, DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kursi tamu (sofa); Lemari berlaci; Meja televisi; kursi [kursi]; kursi [perabot]; kursi kantor; kursi pantai; kursi santai; lemari;

lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari kamar tidur; meja; meja balok kayu cacah; meja gambar; meja kerja;
meja komputer; meja makan; meja sekolah; meja tulis; rak untuk lemari arsip; tempat tidur kursi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:45:46
540   EtiketDID2021083182

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan City Malibu Resort Blok I No. 11, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road
No.Kelurahan, RT.07/RW.14, Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

PT. JURAGAN FIBER OPTIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JURAGAN FIBER OPTIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Biru dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta peralatan yang digunakan dalam

pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit pulsa dan satu-kotak penguji, yaitu
penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular, komponen elektronik dalam bentuk
perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan algoritme pengontrolnya, dijual sebagai
komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan sinyal dan lebar sinyal; KOTAK MCB;
Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide terintegrasi berbasis kuarsa; alat uji dan pengukuran, yaitu satu kotak
pengujian yang berisikan sumber sinyal dan penganalisis sinyal untuk menguji disain dan alat komunikasi nirkabel dan
gelombang mikro; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; perangkat set top box untuk memungkinkan
streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:45:49
540   EtiketJID2021083183

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.SPARMAN N89-A MEDAN, RT/RW: 000/000 , KEL. PETISAH TENGAH , KEC.
MEDAN PETISAH, Kota Medan, Sumatera Utara, 20112

YENNI LOEMANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIVOLI BEDDING. CURTAIN. BLINDS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil,
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handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal &
guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet / online; toko seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,
handuk, selimut, dan barang-barang tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:45:49
540   EtiketDID2021083183

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BIAK NO.1/B1. JAKARTA. 10150, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10150

PT. SARI KRESNA KIMIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PLANA
Merek Kata

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

untuk penggunaan pertanian; Pembasmi kuman untuk pertanian; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; acaricides
untuk keperluan pertanian; algisida untuk keperluan pertanian; antiseptik untuk keperluan pertanian; bahan-bahan insektisida
untuk pemberantasan serangga yang merugikan; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; calomel
[fungisida]; desinfektan untuk keperluan pertanian; ekstrak tembakau [insektisida]; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk
keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah
tangga; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk
keperluan rumah tangga; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; jamur
untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan
[insektisida]; pencucian hewan insektisida; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida
untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; sampo hewan insektisida; sapuan ternak [insektisida];
sediaan insektisida; tag telinga insektisida untuk ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:48:00
540   EtiketJID2021083184

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Kencana Indah No. 7B Lingk. Peliatan RT.000/000 Kel. Kerobokan, Kec. Kuta
Utara, Kabupaten Badung, Bali

Yayuk Agustin Lessy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PHOENIX
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi

video online; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku
komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang
kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan, yaitu,
menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa penyediaan website
yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa produksi program video musik untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer; Klub Sepak Bola; Klub penggemar untuk tujuan hiburan;
Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan
manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan hiburan yang bersifat menyediakan
program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program
televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan
komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling berinteraksi untuk
tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan akses ke database interaktif
elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual
di bidang kepentingan umum; Layanan klub kesehatan; Layanan klub penggemar (hiburan); Layanan permainan realitas
virtual pada situs web; Layanan yang menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan
pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para pengusaha di bidang usaha; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan dan
lokakarya; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer
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global; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik,
layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi
kecantikan, kompetisi olah raga; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan bisnis; Pengaturan klub penggemar
untuk tujuan hiburan; Penyediaan fasilitas klub olahraga; Penyediaan gambar dan film karakter animasi  berbentuk serial
televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan
hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita
berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Produksi dan distribusi radio,
televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi
permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga,
liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan
pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan
elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan
dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV
animasi; Produksi program multimedia; Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan
dengan acara bulutangkis; distribusi gambar bergerak; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program
televisi ke sistem televisi kabel; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; informasi mengenai
permainan olahraga; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; instruksi kebugaran fisik; instruksi menyelam; instruksi pilates;
instruksi seni bela diri campuran (MMA); jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat
diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik
animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat diunduh melalui
jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan dalam bentuk objek
wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman
hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan
langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan
serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming;
jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial
episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa
hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak  realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang
sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan
sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten
hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program permainan komputer
multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan
permainan, puzzle dan informasi mengenai permainan gawai; jasa keagenan berkaitan dengan penyediaan publikasi secara
elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya;
jasa konsultasi mengenai penyediaan publikasi secara elektronik; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan,
penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga, evaluasi dan
pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa
penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa permainan on-line; jasa produksi, yaitu produksi
rekaman musik dan audio; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan
bagi para wirausaha di bidang usaha; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; klub kesehatan untuk latihan fisik;
klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konten hiburan, termasuk konten interaktif,
semuanya disediakan melalui situs web; kursus korespondensi; kursus pembelajaran jarak jauh; layanan budaya, pendidikan
atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan country club; layanan disc jockey; layanan diskotik; layanan game
disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan hiburan kapal pesiar; layanan hiburan klub
malam; layanan instruksi dan pelatihan; layanan karaoke; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat
hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan
kebugaran]; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub
latihan; layanan klub malam; layanan klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub
polo; layanan klub siang; layanan klub tari; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan
dan pengorganisasian kolokium; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan liburan dan rekreasi; layanan pelaporan berita di bidang berita
keuangan; layanan pelatihan olahraga; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan
pencitraan digital [pengeditan gambar]; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan diet; layanan
pendidikan hukum; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan mengajar; layanan
pengaturan dan kordinasi hiburan atau klub; layanan perpustakaan elektronik; layanan planetarium; layanan produksi konten
web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten
hiburan; layanan sekolah tari; layanan studio film; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus; melakukan acara
budaya; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan
budaya; melakukan kegiatan budaya; melakukan kelas kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas
latihan; melakukan kelas yoga; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus
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pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan tur
berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan
tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan;
memberikan informasi hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi online tentang
pelatihan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang memberikan hiburan kepada
pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game;
memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; mengatur dan
melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan festival film; mengatur dan melakukan kolokium; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan;
mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan
atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan
pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan
pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan,
kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang
dewasa; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur
dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus pembelajaran jarak jauh dan pameran
untuk tujuan budaya; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur simposium;
mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengedit rekaman audio; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk
tujuan penggalangan dana; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menyediakan
acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari
bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal]; menyediakan berita dan
komentar bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan film, acara
televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan hiburan melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan kelas, kelas master,
kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten
digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi
dramatis; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang
berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui
internet; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama;
menyediakan permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh;
menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyelenggarakan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam
apresiasi seni; mikrofilm; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara di bidang film
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan sosial; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi
lotere; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi turnamen dan kompetisi;
organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran film; pelatihan di bidang
perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan kesehatan dan
kebugaran; pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pembelajaran multimedia;
pemberian informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi
mengenai jasa taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi
mengenai pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film;
pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian
pertunjukan musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; pembinaan [pelatihan]; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan
yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik
animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi,
alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan
industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan pengemudi; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian
alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan kesehatan; penerbitan barang cetakan; penerbitan elektronik;
penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk
permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan,
semua untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia
publikasi elektronik; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar multimedia; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran
pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser
musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengeditan buku dan publikasi elektronik;
pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi tercetak yang berisi gambar, selain
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untuk tujuan iklan; pengeditan publikasi; pengembangan pendidikan manual dan panduan untuk orang lain di bidang
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk
keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak,
pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda, balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan
mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya;
penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan informasi daring tentang
pendidikan; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara langsung di
bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan konferensi bisnis; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan;
penyelenggaraan seminar di bidang onkologi; penyewaan film balik; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan negatif
film; penyewaan peralatan game; penyewaan rekaman audio  via online internet; perekaman, produksi, dan distribusi film,
video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; permainan komputer
online yang disediakan melalui situs web; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan subtitle untuk film; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; presentasi bioskop di bioskop, bioskop
drive-in dan bioskop terbuka; produksi acara komedi; produksi acara permainan televisi; produksi bahan ajar; produksi dan
distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet
dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program
radio dan televisi; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi film di studio; produksi film, dan program audiovisual dan
televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan;
produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi pertunjukan teater; produksi podcast;
produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan
hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi untuk disiarkan di
perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi rekaman audio; produksi rekaman
musik; produksi siaran radio; produksi teater makan malam; produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan konten hiburan; publikasi buku dan
majalah; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi materi cetak (selain untuk
tujuan periklanan); reservasi hiburan dan kesenangan; salin mengedit; sekolah tari; sulih suara; sulih suara film; sulih suara
film asing; transfer pengetahuan [pelatihan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:49:12
540   EtiketDID2021083185

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. A.R. HAKIM 138-142 REGENCY 21 BLOK E/2, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60111

MADE ARIYUDHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Celebre
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Orange, Biru Muda, Ungu, Magenta, Hijau Muda dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Implan ortopedi terbuat dari bahan buatan; aparatur ortopedi tulang belakang; implan ortopedi; implan ortopedi buatan;

implan ortopedi yang terbuat dari bahan buatan; implan sendi ortopedi; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah
ortopedi; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen pembedahan untuk
digunakan dalam pembedahan ortopedi yang melibatkan sendi; mendukung ortopedi; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan
buatan; peralatan dan instrumen medis dan pembedahan untuk digunakan dalam bedah ortopedi; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi ortopedi; prostesis pinggul ortopedi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:51:34
540   EtiketDID2021083186

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Melati No 3A RT.001 RW.003,Kelurahan Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat,
17412

Nelson Fernando
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GONAKER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi gawai yang berkaitan dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia

kerja (Untuk semua jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan
lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk
Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database
user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi
Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi
pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi
perangkat lunak untuk telepon bergerak; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan
otentikasi pengguna.; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi seluler;
aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam manajemen basis data di bidang catatan karyawan dan manajemen sumber daya manusia (SDM), waktu,
kehadiran, penjadwalan, penggajian dan kepatuhan pajak, manajemen kompensasi, pembelajaran dan pengembangan, dan
perencanaan suksesi; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan
aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola informasi identitas, hak akses ke
sumber daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis
data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:55:32
540   EtiketDID2021083187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rusun Flamboyan Blok E No. 101 RT.014/RW.010, Kel. Cengkareng Barat, Kec.
Cengkareng,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

ANTON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANDALIKA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cangkir kertas atau plastik; Cup kue dari kertas; Garpu saji dari plastik; Gelas toples berdekorasi; Kemasan wadah gelas

untuk makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kotak kue plastik; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Rak
Piring; Sedotan Lipat; Sedotan minum dari plastik; Sendok saji dari plastik; Toples Kaca; Tutup gelas plastik berbentuk
cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; bak mandi plastik untuk anak-anak; botol air plastik yang dapat digunakan
kembali; botol air plastik, kosong; botol plastik untuk kemasan; botol-botol plastik; cangkir kertas; cetakan plastik untuk
keperluan rumah tangga dalam pembuatan sabun; ember plastik; ember sampah; gelas kertas; gelas kertas atau plastik; gelas
plastik; kabaret [nampan]; keranjang belanja genggam plastik untuk keperluan rumah tangga; keranjang kertas bekas;
keranjang sampah; kotak makan siang dari kertas; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; mangkuk plastik; mangkuk
yang terbuat dari kertas; mug plastik; nampan makan; pemegang tusuk gigi; pemegang tusuk gigi dari logam mulia; pemegang
tusuk gigi, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; piring kertas; piring meja kertas; piring
plastik; rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak pengeringan baju; rak
pengeringan piring; rak pengeringan untuk binatu; raket nyamuk; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga;
sedotan; sedotan kertas; sedotan untuk minum; sendok untuk keperluan rumah tangga; stoples kaca [carboys]; stoples kaca
untuk selai dan jeli; stoples kue; stoples permen; stoples rempah-rempah; stoples rempah-rempah porselen; talenan dari
plastik; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; tempat sampah; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; tempat
telur plastik untuk keperluan rumah tangga; tempat tusuk gigi; toples; toples dapur; toples penyimpanan makanan; toples
plastik untuk keperluan rumah tangga; toples plastik untuk selai dan jeli; tusuk gigi; tusuk gigi rasa; tusuk gigi, tempat sikat gigi
dan tempat tusuk gigi, bukan terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; tusuk sate masak, bukan dari
logam; tusuk sate memasak; tusuk sate memasak dari logam; wadah penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal; wadah
penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk penggunaan
dapur===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:58:18
540   EtiketDID2021083188

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANGGIS DESA BARUGA KEC. MALILI, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi
Selatan, 92981

HIJRAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BARUGA MANDIRI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : TULISAN MERK BERWARNA HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:58:27
540   EtiketDID2021083189

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. T. Amir Hamzah Komp. Taman Anggrek Blok G No. 3, Kel. Helvetia Timur, Kec.
Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara

Eddyko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Icaro
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 13:59:31
540   EtiketDID2021083190

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gajah Tunggal, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang,
Banten, 15135

PT. KANSAI PRAKARSA COATINGS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Iqbal Damanik S.H
Jl. Muwardi II No. 28 , RT.12/RW.3  Kelurahan Grogol Kec. Grogol petamburan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANSAI TROPIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pelapis (cat); Bahan pengental cat; Cat; Cat Aluminium; Cat putih (pewarna atau cat); Cat semprot; Cat untuk

bangunan; Sediaan-sediaan cat dasar (berupa cat); Zat pengikat untuk lak, untuk cat, untuk pelapis dan untuk pernis, zat aditif
cat sebagai pengikat; badigeon (cat pelapis tembok); campuran cat; cat *; cat air; cat air [cat]; cat akrilik; cat aluminium; cat
anti air; cat anti bocor; cat anti karat; cat asbes; cat besi; cat dasar; cat dasar (sealer); cat eksterior; cat interior; cat kayu; cat
metalik; cat minyak; cat pelapis anti bocor; cat pelindung segala cuaca; cat rumah; cat tahan air; cat tembok; cat untuk lantai
beton; cat, pernis, pernis; cat-cat pelapis untuk anti kebocoran pada atap-atap rumah / atap-atap bangunan; cat-cat pelapis
untuk anti selip; cat-cat pelapis untuk batu-batuan; cat-cat pelapis untuk genteng-genteng; cat-cat pelapis untuk talang-talang
air; lapisan anti lengket dalam bentuk cat; pelapis anti-karat [cat]; pelapis kayu [cat]; pelapis tahan cuaca [cat]; pengental untuk
cat; sediaan pengental untuk cat; tinner untuk cat dasar===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:03:02
540   EtiketJID2021083192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kepa Duri Blok G No.3 Kel. Duri Kepa , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
ADI HARYONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Thelly Rope S.H., M.H.
Law Office Lesse Indonesia Patent, Jl. Hadiah Utama V, Kavling Polri Blok B
VII/705A No. 34, RT. 004/ RW. 011 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LET'S GOLF
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan secara online; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan

atau hiburan); Penyewaan peralatan pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; mengatur kursus pelatihan di lembaga
pengajaran; pelatihan kebugaran fisik; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan;
penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:03:54
540   EtiketJID2021083194

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Delatinos Caribbean Islands Blok K.3/2, Kota Tangerang Selatan, Banten
IWAN SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HideAway
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu,

penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria,
kantin dan layanan bar makanan ringan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Restoran;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); hotel, restoran,
kafe-restoran dan layanan bar; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan bar
dan restoran; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan
restoran yang bisa dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; restoran, bar dan layanan katering;
restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:05:34
540   EtiketDID2021083195

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan bekisar no 1 singaraja , Kabupaten Buleleng, Bali, 81119
Putu ayu windiani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ayu Windy Tenun Ikat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain sutra; bahan untuk digunakan dalam membuat pakaian; kain digunakan dalam pembuatan tas; kain kaos untuk

pakaian; kain lurik; kain tenun; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain untuk pakaian; sutra [kain]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:06:27
540   EtiketJID2021083196

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasundan No. 57 Rt. 002, Rw. 015 Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kabupaten
Garut, Jawa Barat

Tedy Aristiadi Rachman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAMPUNG MUARA SUNDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:06:33
540   EtiketDID2021083197

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Puspiptek Serpong Batan Lama A12 RT 010/006, Setu, Setu, Tangerang
Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15314

PT. Nano Herbaltama Internasional

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pureskin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pasta gigi dan obat kumur; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,

toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan perawatan wajah; body lotion untuk keperluan kosmetik; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion wajah
tanpa obat; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; pasta gigi bayi; pomades untuk keperluan kosmetik; produk perawatan
tubuh dan perawatan  kecantikan; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sediaan perawatan rambut; serum kecantikan;
serum rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:07:59
540   EtiketDID2021083198

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Mitra Sunter, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Kelurahan Sunter Jaya, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. Sisma Medika Internasional

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sismamedikal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Merek Lukisan Hijau Limau, Warna Merek Kata Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster,

jurnal kosong, buku catatan; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong,
buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Brosur-brosur; Kop
surat; Map Kertas; Map [alat tulis menulis]; Pamflet dalam hal periklanan; Pamflet panduan; Pulpen; Spanduk untuk di jalan
terbuat dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); alat tulis (kartu nama, kertas kop surat); alat tulis (kartu nama,
kop surat); alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; amplop surat; bahan-bahan publikasi
dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis;
bantalan stempel; barang-barang publikasi tercetak; brosur cetak; buku memo; file dokumen [alat tulis]; file surat; foto-foto;
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foto-foto [dicetak]; gambar stempel; kantong surat yang terbuat dari kertas; kartu ucapan; katalog; kertas kop surat; kertas tulis
dan amplop [alat tulis]; kertas untuk kertas kop surat; klip surat; map; map lembaran lepas; map plastik; map surat; map untuk
kertas; pajangan spanduk karton; pajangan spanduk kertas; papan memo [keperluan kantor]; papan poster; portofolio
dokumen [alat tulis]; portofolio dokumen seperti surat referensi, laporan peringkat, dan sertifikat pelatihan yang
mendokumentasikan pencapaian profesional [album foto]; poster dipasang; poster gambar; poster yang terbuat dari kertas; rak
file dokumen; rak stempel dokumen; rak surat; sampul dokumen [alat tulis]; sampul dokumen dari kertas; sampul untuk
dokumen; spanduk kertas; stempel alamat; stempel berdiri; stempel karet; surat; surat jalan; tinta stempel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:09:25
540   EtiketJID2021083199

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA
Amazon Technologies, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMAZON ECHO LINK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : AMAZON ECHO LINK = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Telekomunikasi, yaitu, komunikasi melalui perangkat elektronik portabel, pemutar media portabel, perangkat digital

portabel, speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier, untuk mentransmisikan, mengakses, menerima,
mengunggah, mengunduh, menyandikan, mendekode, streaming, menampilkan, menyimpan, menyembunyikan, dan
mentransfer suara, audio, gambar visual, data, buku, foto, video, teks, konten, karya audiovisual, karya multimedia, karya
sastra, file, dan karya elektronik lainnya; langganan siaran audio melalui jaringan komputer global; langganan video-on-
demand; layanan komunikasi, yaitu, transmisi dan distribusi suara, audio, gambar visual melalui jaringan komunikasi global;
layanan penyiaran audio dan video melalui internet; layanan penyiaran dan penyiaran web interaktif melalui Internet dan
jaringan telekomunikasi; layanan penyiaran internet; siaran audio; streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui
Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:10:56
540   EtiketDID2021083200

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nyiur I Blok AF 33, Kav. Marinir, Pondok Kelapa, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13450

Adrian Muchlis Rahmansyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Green gold
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hijau Emas
591 Uraian Warna : kuning, emas, hijau muda, hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===alpukat, segar; durian, segar; rambutans, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:13:04
540   EtiketJID2021083201

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bendul Merisi GG. 9/57, RT/RW : 001/008, Kel. Bendul Merisi, Kec. Wonocolo,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60239

WAWAN SUGIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEBEK SALAMAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : hitam, merah, putih, kuning, oranye, merah, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan katering; Pusat Jajanan

Serba Ada (Pujasera); Restoran; layanan restoran cepat saji; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; rumah
makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:14:53
540   EtiketJID2021083202

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br. Tegehe, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, 80582
MONICA SUDHARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Verawati Lolo S.T.
Citra Garden I Blok I 4/9 RT.010 RW.016, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALI GREENS & GOODS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hijau Muda dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Jasa distribusi; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa penjualan

ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa
perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa periklanan online; Jasa promosi dan pemasaran secara
online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa ritel/eceran produk daging olahan; Jasa yang menawarkan
untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-
hari; PASAR SWALAYAN; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk
daging [butcher’s shop]; Proses administratif pesanan belanjaan; Ritel online; administrasi yang berkaitan dengan distribusi
dan pemasaran penjualan; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; belanja online; distribusi barang-barang (bukan
layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk daging; jasa pemasaran; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan
eceran secara online; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan ikan; layanan eceran atau
grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan katalog elektronik;
layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan laut; memberikan informasi bisnis melalui situs web; pemasaran produk; penyediaan pasar online
(marketplace) untuk pembeli dan penjual; periklanan, pemasaran, riset pasar; presentasi barang melalui media komunikasi
untuk keperluan pengecer; toko; toko grosir; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:18:56
540   EtiketDID2021083203

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Marina Permai 4 Gg. Flora I, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
SITI MUSLICHATUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Omah Mus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:21:05
540   EtiketJID2021083204

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Bukit Mas D-3 No. 8 RT. 005 RW. 020 Kel. Cibeunying Kec. Cimenyan,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40191

DENI WAHYUDI, FAJAR SADIANSYAH RACHMAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 3GP - TRIO GONDRONG PIAWAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak

dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Balai musik; Distribusi [selain transportasi] film; Distribusi
film; Distribusi film animasi; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek,
masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan
khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya,
pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar
bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk
pertunjukan teater, musikal atau komedi secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial
televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan
variasi; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan
elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik
dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif,
aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan, yaitu, jasa penyediaan program hiburan
dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda melalui televisi,
satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program hiburan dan konten tersebut
hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan
menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme;
Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan komputer dan video dan
pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar permainan komputer dan
video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-
demand; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang
menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan,
olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan
budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan
kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang,
layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan,
kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan,
melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada
jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal
yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak
bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser,
pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival,
pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia
pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk
komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan
komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun
animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet,
komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi

Halaman 324 dari 1263



gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi
animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi;
jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu,
pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakter-
karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang
dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs
web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan
video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan;
Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program
radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan hiburan,
olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman
seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini,
dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan
komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga,
hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan
informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan melalui online; Jasa penyediaan
nada dering yang tidak dapat diunduh, musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat
komunikasi seluler; Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program
televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan,
magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan
desain; Jasa penyediaan  informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan,
film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa produksi program video
musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan
menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang
berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi,
pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema
pertunjukan dan film televisi; Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara
olah raga, budaya dan hiburan.; Judul film (hiburan); Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia;
Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan acara amal, seperti pendampingan akademik; Layanan agen
tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan;
Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan,
rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi,
klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi,
petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet,
jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk
pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan
hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video;
Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video
dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk
perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung
gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang
bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang
berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan
komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan
hiburan, yaitu, menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten
pihak ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan
musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, penampilan
langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan,
yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan
video secara online; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan
olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik
dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan
olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang
seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika,
aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah
menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan,
olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian,
teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan
tinggi; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio,
sistem audio, akustik, dan musik; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan produksi program
film, televisi, radio dan video; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik;
Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Memproduksi program untuk
pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi,
pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi
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hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film,
animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet
dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengatur dan menyelenggarakan konferensi, pameran, pelatihan, pelatihan
pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi,
konvensi, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang produk  halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran,
seminar, dan konferensi; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan,
rekreasi dan olahraga; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur
kuliah, pameran, demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan
budaya dan hiburan; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengorganisasi kontes bakat dan
pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Menyediakan acara
hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang
menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang
menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara
televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik,
film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam ruangan dengan irama musik
tertentu; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan
pendidikan atau hiburan); Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-
demand; Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi,
ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan musik, film, gambar,
animasi dan informasi hiburan; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di
webcast; Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; Organisasi pameran dan kegiatan yang
berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, seminar,
lokakarya, eksposisi dan acara; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan,
Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang
aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan
penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus,
konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga; Pemesanan, reservasi,
pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian,
produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga,
sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pemutaran dan penyewaan film; Pendidikan, pelatihan, kursus,
hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra,
kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan
kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui
Internet; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser,
seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengeditan film;
Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyediaan berita dan informasi di
bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari
skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan gambar dan film karakter animasi
berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi hiburan
tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi yang
berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara panggung langsung,
pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut; Penyediaan informasi,
termasuk secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan musik digital
melalui perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu
jaringan komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan permainan
elektronik; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Kompetisi musik; Penyelenggara
Kompetisi seni dan budaya; Penyewaan film; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Perantara pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama
atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; Pertunjukan musik,
tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi
video musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi
kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik,
kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara
yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan
distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet
menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen
permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan presentasi dan distribusi film animasi;
Produksi film; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program,
acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan
rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan
dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi,
presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Produksi,
presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan kegiatan olahraga; Produksi, presentasi,
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sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan; Program hiburan yang sedang
berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi
elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness)
terkini; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui
Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi,
konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Sambrah (Pertunjukan Musik); Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara
Topeng Betawi); aktivitas olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan
atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; distribusi film bergerak; distribusi konten digital asli
yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; expo mengenai kesenian, kebudayaan,  dan pendidikan; film distribusi;
galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; grup band musik; hiburan dalam bentuk
pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam sifat balap mobil
dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat
pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat
pertunjukan musik langsung; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia,
permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai,
olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan
musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; instruksi musik; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan dalam
bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam
bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan musik; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan
produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program
multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui
layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program
multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan
komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak  realitas tertambah (augmented
reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan perangkat lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk
menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan
konten permainan video interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer
global, internet dan jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan
visual yang berhubungan dengan musik; jasa klub musik; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan
budaya; jasa konser musik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa pameran seni; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi,
pendidikan atau budaya; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan
dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan dan pelatihan
untuk tujuan amal; jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang
dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penulisan naskah, studio film
(movie); jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang
terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang
virtual).; jasa produksi film; jasa produksi musik; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa yang
menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni
dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik,
berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa hiburan dan
pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto,
grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan,
ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya,
simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-
jasa produksi film televisi; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi
pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasa-
jasa pertunjukan musik; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live
streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games),
hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan
konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan
pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya
(virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality); jasa hiburan dalam bentuk video dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal
online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; kegiatan budaya; kegiatan olahraga dan budaya; komposisi dan produksi
musik untuk video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; konsultasi yang berkaitan
dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan
hotline; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; kursus pelatihan dalam
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perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; layanan amal, yaitu, menyediakan
televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan
budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan
multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu,
menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet,
maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan, yaitu, memberikan ulasan musik online, komedi, dan
rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang
diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya;
layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan
ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan
hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan komposisi musik; layanan pembuatan film digital; layanan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan
musik dan tarian; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan
pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi
kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain
untuk iklan atau publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan musik; layanan pengeditan
pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan
pengeditan pasca-produksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan penguasaan film; layanan penulisan
khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan; layanan penyelenggaraan pameran untuk
tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi video musik; layanan rekaman audio,
film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan
budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya; layanan studio film; layanan studio film dan televisi;
layanan studio rekaman musik; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan transkripsi musik; melakukan acara
budaya; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan
budaya; melakukan kegiatan budaya; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan;
melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk tujuan
pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; memberikan informasi berkaitan dengan
organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan
permainan; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan
olahraga dan budaya; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya;
memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan
informasi, komentar dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ulasan musik, artis musik,
dan video musik secara online; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio
dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program
radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar di
bidang musik; mengajar musik; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film untuk
tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik,
acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan
melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan festival film;
mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan
melakukan konser musik; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang penyedia jasa halal;
mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
pameran untuk tujuan hiburan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus pembelajaran jarak
jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur festival film; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan pelatihan; mengatur pameran,
kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran, seminar, dan konferensi; mengatur
pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur pelatihan olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah
membuat kontribusi amal yang signifikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan
melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya;
mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal]; mengorganisir dan
melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir
konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
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mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menyediakan acara hiburan untuk anak-
anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan buku dan bahan pengajaran untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan buku untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran];
menyediakan fasilitas olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau
pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan program televisi yang
tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh
melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live;
menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi
secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kegiatan budaya untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan klip
video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari
dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk
pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik; menyediakan
layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-
anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya;
menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orang-
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara
budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal];
menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk
anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan, untuk tujuan amal; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan
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budaya atau pendidikan; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi,
radio dan sinematik; menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pertunjukan
musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan
publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan,
hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh, di bidang
musik; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi
online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten hiburan; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang
tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman
web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang
menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam
sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip
musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa; menyediakan televisi
untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan televisi untuk orang-orang kurang
mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik;
menyedikan informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mikrofilm; olahraga dan acara
olahraga, teknologi, konser, acara budaya serta produksi teater hidup; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara olahraga dan budaya;
organisasi acara olahraga untuk tujuan amal; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi dan melakukan kegiatan
budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi festival arsitektur
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk
tujuan budaya atau hiburan; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan
budaya; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi kompetisi pendidikan,
hiburan, budaya dan olahraga; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi untuk
keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi olahraga
komunitas dan acara budaya; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan;
organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran tanaman untuk tujuan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pemutaran film;
organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan musik live;
organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan
penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya;
organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film;
pameran kesenian; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelatihan di
bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pelatihan di bidang perencanaan
media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan; pelatihan seni dan
budaya betawi; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian informasi
mengenai penyajian pertunjukan musik; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu
konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi,
dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam,
pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk konser musik; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik; pemutaran film; pemutaran film di
bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film; pendidikan
dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan musikal; penerapan tata rias untuk aktor
film; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang cetakan,
buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia
yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan musik
secara multimedia; pengajaran musik; pengaturan acara musik; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik;
pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan];
pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program
televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung,
menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi
online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan;
pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan musik; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik
live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan
musik dan artistik; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global;
pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi,
event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi;
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pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya
lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan materi
tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya
atau pendidikan; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama,
pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda, balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian,
mengatur atau mengadakan acara budaya; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi,
konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara
hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan film;
penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario film; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penyaringan dan
penyewaan film; penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan
permainan on-line; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film (movies) (yang tidak dapat
diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui jaringan komunikasi;
penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak dapat diunduh melalui suatu
jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia
yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan film,
pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat diunduh, melalui jasa transmisi
video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer
global; penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan informasi dalam bidang hiburan
televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam;
penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan
audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan
informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan secara
langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan klip video yang
tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau
berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan
musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak dapat
diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan peringkat pengguna untuk
tujuan hiburan atau budaya; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat
diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web;
penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh
melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa
pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan program televisi, program radio, film, material audio
dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak dapat di download); penyediaan rekaman suara musik dan gambar
diam dan bergerak, tidak dapat diunduh, melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan
dengannya; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan
ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan
dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan
acara musik; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film; penyelenggaraan
pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyewaan alat musik;
penyewaan alat perekam film; penyewaan alat reproduksi film; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen
musik, perangkat televisi; penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan
karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts),
dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan negatif film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan proyeksi film; penyewaan proyektor dan aksesori film;
penyewaan proyektor film; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan studio film; penyewaan teater film;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video
dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi, dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan
televisi; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan penggalangan dana amal; perencanaan,
pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan
kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan dan pengaturan kontes musik;
persewaan film; persewaan rekaman musik; persiapan subtitle untuk film; pertunjukan musik; pertunjukan musik langsung;
pertunjukan teater dan lantai musik disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik
dan klub malam; presentasi film; presentasi film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan,
permainan atau pertunjukan musik; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau
pendidikan; presentasi konser musik; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band musik; presentasi pertunjukan
langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik;
presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater
film ; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi cakram video musik; produksi dan distribusi
(selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi rekaman suara,
film dan video; produksi dan penerbitan musik; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi
dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi film; produksi film (movies) animasi;
produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi film di studio;
produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya,
hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi film televisi;
produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial
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televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan; produksi hiburan dalam bentuk film,
acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan dalam bentuk
pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi konser musik; produksi konten digital
asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband
dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri,
situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi musik; produksi pertunjukan dan
film; produksi pertunjukan film dan video; produksi program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk
keperluan periklanan; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara, musik dan video; produksi studi film; produksi
televisi, radio dan film; produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program televisi yang sedang berlangsung yang
menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio,
rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; publikasi barang cetakan, juga dalam bentuk elektronik,
selain untuk tujuan periklanan; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku musik;
publikasi dan pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi eBook dan
buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer
global; publikasi lembaran musik; publikasi materi cetak (selain untuk
tujuan periklanan); publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak,
permainan, musik, dan publikasi elektronik; publikasi teks dan gambar, termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan
periklanan; publikasi teks musikal; rekaman audio dan produksi untuk video dan film; rumah-rumah produksi pembuatan film
mikro untuk opera-opera sabun; studio rekaman dan layanan studio film untuk produksi presentasi multimedia; sulih suara film;
sulih suara film asing; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:24:08
540   EtiketDID2021083205

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Het Overloon 1, 6411 TE, HEERLEN, Netherlands
DSM IP Assets B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIXME
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan vitamin dan mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:24:29
540   EtiketDID2021083206

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. Sudirman No. 27 RT. 013 RW. 002 Kelurahan Imopuro, Kota Metro,
Lampung, 34111

YANNIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EXCLUSIVE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih, coklat, orange, biru, gold, hijau, silver, kuning, dan unsur warna lain yang ada digambar.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:27:12
540   EtiketJID2021083207

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA
Amazon Technologies, Inc.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMAZON ECHO LINK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : AMAZON ECHO LINK = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;

layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan, yaitu, memberikan ulasan musik
online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan rekomendasi
perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip video pertunjukan
musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya;
layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui
transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan informasi di bidang hiburan;
mengatur dan melakukan konser; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; menyelenggarakan
lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; pemesanan tiket dan layanan pemesanan
untuk acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh;
penyediaan studio audio atau studio video; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman
kata yang diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; produksi rekaman audio===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:31:11
540   EtiketDID2021083208

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Garuda X No. 02, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
RIKA HANIFAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aira Donuts
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Coklat tua, Coklat Muda, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:32:26
540   EtiketJID2021083209

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Cempaka, Kelurahan Kumbuh Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali
80751 , Kabupaten Gianyar, Bali, 80751

REICH DEBRA THERESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sawidji
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah tua, emas/kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial,

pemasaran untuk orang lain; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan
budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan
kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang,
layanan taman hiburan; Jasa kursus; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa-jasa
pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia
di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (
Kursus ); Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang
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administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan
kewiraswastaan; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa-jasa informasi studi
pendidikan di luar negeri; kegiatan budaya; kursus pembelajaran jarak jauh; layanan pelatihan pendidikan komputer;
melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus
pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan;
menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:35:59
540   EtiketDID2021083210

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Golf Island Theme Park Blok E No 173,175,177, Kapuk Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

PT Inti Berkat Jaya , Riana Kusuma Putri Bemba (Legal Staff)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NutriBear
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman olahraga dan minuman berenergi===

===Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:38:08
540   EtiketDID2021083211

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pariwisata Macanda RT.005 RW.003 Kel. Tamarunang , Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan, 92112

Sumanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bolubollo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna hijau dari hijau mudan dan hijau tua dan terdapat bayangan/shadow pada tulisan bolubollo dan grafis ikan.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bandeng presto (bandeng duri lunak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:39:02
540   EtiketDID2021083212

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany
Bayer Intellectual Property GmbH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALKA-SELTZER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; suplemen makanan untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:43:32
540   EtiketDID2021083213
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PATIUNUS VII A NO.6, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50167
INDRO KRESTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: meta
Merek Kata

566 Arti Bahasa : meta bahasa pali berarti cinta kasih, meta bahasa yunani berarti tak terhingga
591 Uraian Warna : background putih, tulisan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat

diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan
pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung
Internet of Things (IoT); Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan
dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan
menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Braket untuk ponsel; I-Ring untuk ponsel
genggam; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor
komputer, televisi; Kasing ponsel; Konektor ponsel untuk kendaraan; Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi daya
baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya
baterai untuk ponsel; Pengisi daya usb untuk ponsel; Penstabil dan penopang komputer  tablet dan ponsel pintar yang dapat
disesuaikan; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu
ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan,
dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer
tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media
portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA
dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan;
Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat
lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan
advis dan rekomendasi  mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat,
peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan
jaringan.; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan
dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan
telepon seluler; Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel pintar yang digunakan pada bagian anggota
badan; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang dapat digunakan pada
ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi
yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset
Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat
serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet,
komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan
pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Tas khusus untuk ponsel;
alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel
pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi
perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk  perangkat elektronik seluler dan perangkat
elektronik portabel, yaitu, telepon seluler,  telepon selular,  ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet,
komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi ponsel pintar
[perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat
keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,  perangkat periferal
komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel pintar dalam bentuk permainan video
yang dapat diunduh; baterai untuk ponsel; casing untuk ponsel pintar; casing untuk ponsel pintar (smart phones); daya ponsel
(baterai isi ulang); dudukan ponsel untuk kendaraan; emoji yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh
untuk ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung
disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung yang diadaptasi untuk
ponsel pintar (smart phones); film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; gambar dan lukisan yang dapat
diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal
informasi mobile; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk
mengirim dan menerima pertukaran data dan informasi dari ponsel pintar; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; headset
nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer,
televisi; kasing tahan air untuk ponsel pintar; keyboard untuk ponsel; keypad untuk ponsel; kit hands-free untuk ponsel;
komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio,
peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat
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komunikasi elektronik digital yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi
dan Internet; mikrofon handsfree untuk ponsel; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan
grafik yang dapat diunduh untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh untuk telepon
genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering yang dapat
diunduh untuk ponsel; pelat punggung ponsel; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung layar
privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk
ponsel; penutup vinil yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penyangga
ponsel pintar; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah
ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone)
dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan
mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan
(wristwatch), gelang tangan (wrist band) dan gelang (bangle) untuk digunakan dengan ponsel pintar, komputer tablet dan
komputer portable; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands
(gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan
komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan
layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer
untuk ponsel pintar dan perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat
yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak game untuk digunakan pada
platform apa pun yang terkomputerisasi, termasuk konsol game, terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat
hiburan elektronik, mesin game arcade, perangkat telekomunikasi, ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat
lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak
komputer yang direkam untuk memungkinkan penggunaan ponsel secara handsfree melalui perintah suara dan pengenalan
suara; perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan
pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat seluler yaitu ponsel
pintar/komputer tablet dan jam tangan pintar yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi akses ke komputer dan ponsel dari jarak jauh.; ponsel [perangkat
telekomunikasi]; ponsel pintar; program perekaman cakram optik untuk ponsel pintar; program permainan untuk ponsel pintar
(smart phones); program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program sistem operasi jaringan
untuk ponsel; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sarung ponsel
terbuat dari kain atau bahan tekstil; sarung/penutup untuk ponsel pintar (smart phones); screen saver dan perangkat lunak
kertas dinding yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones); sirkuit
elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi
mobile; stasiun docking untuk ponsel; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tali ponsel; tampilan untuk ponsel;
tampilan untuk ponsel pintar; tongkat selfie disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk ponsel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:45:00
540   EtiketDID2021083214

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gajah Tunggal, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang,
Banten, 15135

PT. KANSAI PRAKARSA COATINGS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Iqbal Damanik S.H
Jl. Muwardi II No. 28 , RT.12/RW.3  Kelurahan Grogol Kec. Grogol petamburan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANSAI ANTI MOSQUITO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Orange, Biru Tua, Biru Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pelapis (cat); Bahan pelapis untuk penutup atap, bahan pelapis cat; Bahan pengental cat; Cat; Cat Aluminium; Cat

putih (pewarna atau cat); Cat semprot; Cat untuk bangunan; Pengencer cat; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif
untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan pelapis anti air [cat]; Sediaan-sediaan cat dasar (berupa cat); badigeon (cat
pelapis tembok); campuran cat; cat *; cat air; cat air [cat]; cat akrilik; cat aluminium; cat anti bakteri; cat anti bakteri dan jamur;
cat anti bocor; cat anti jamur; cat anti karat; cat anti lembab; cat anti-fouling; cat arsitektur; cat asbes; cat berwarna untuk
bagian luar bangunan; cat besi; cat dasar; cat dasar (sealer); cat dekor; cat duco; cat eksterior; cat emulsi; cat interior; cat
kayu; cat lantai; cat metalik; cat minyak; cat pelapis anti bocor; cat pelindung segala cuaca; cat rumah; cat tahan air; cat
tembok; cat untuk lantai beton; cat untuk peralatan industri; cat, pernis, pernis; cat-cat pelapis untuk anti kebocoran pada atap-
atap rumah / atap-atap bangunan; cat-cat pelapis untuk anti selip; cat-cat pelapis untuk batu-batuan; cat-cat pelapis untuk
talang-talang air; lapisan anti lengket dalam bentuk cat; pelapis [cat]; pelapis anti-karat [cat]; pelapis berpigmen dalam bentuk
cat; pelapis kayu [cat]; pelapis tahan cuaca [cat]; pelapis untuk atap rumah [cat]; pelapis untuk kayu (cat); pengencer cat;
pengencer untuk cat; pengental untuk cat; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan cat; sediaan pelapis cat; sediaan
pelapis cat (dekoratif); sediaan pengental untuk cat; terpentin untuk digunakan sebagai pengencer cat; zat pengental untuk
cat; zat pengikat untuk cat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:47:16
540   EtiketJID2021083215

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DUKUH BRT I / 16, RT/RW 008/007, TANJUNG DUREN UTARA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

ANDRE PUTRA RAHARDJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ICHISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU GELAP, PUTIH, DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai ramen; Layanan menjemput makanan; Layanan reservasi untuk

memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Penyediaan katering; Restoran; Restoran Jepang; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat makan yang menghidangkan
kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung makan;
jasa katering; jasa memasak makanan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe; katering makanan dan minuman;
layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang;
layanan restoran cepat saji; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran sushi; layanan restoran
tempura; layanan restoran udon dan soba; memberikan ulasan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; restoran masakan
khas jepang; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:50:04
540   EtiketDID2021083216

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Alfred-Nobel-Str. 10,  40789 Monheim am Rhein, Germany
Bayer Intellectual Property GmbH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alka-Seltzer
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; suplemen makanan untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:51:35
540   EtiketDID2021083217

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Masjid, Dsn Kacangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64294
Ridho Prasmono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAHE AROMA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, putih, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu;

minuman wedang jahe===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:53:03
540   EtiketJID2021083219

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya II, No.33, RT.007/RW. 002, Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

B. PARNOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mangasi Sinaga S.H., M.Kn
Serenade Lake Blok B5 No.8, Gading Serpong, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAJU MANTAP MANDIRI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah putih biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa -

penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen penjualan
suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa pemberian
nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan batu alam, marmer,
kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa perantara komersial
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk
keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi
untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan
pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta
aksesori dan suku cadang terkait; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku
cadang mobil; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan
toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Pengaturan penjualan alas kaki; Penjualan
eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di
bidang berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari
tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk
keperluan medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan
cincin gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang
tirai bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat
untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker,
cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik,
lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air
mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis
permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias,
bak, patung dan patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur),
penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur),
payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan
tempat duduk, pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Toko Eceran
Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker,
kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa
distributor grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa penjualan serta
promosi untuk sediaan farmasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar, karung
dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas, untuk
penggunaan tekstil; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan
perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan
pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen
dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah
lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual],
pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol
minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah
(dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china),
kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum,
cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur
secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum
yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan kembali,
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botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk keperluan
rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga atau
dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara termal untuk
makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan kendi, botol air,
kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal, awning dari
bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan pelapis,
bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat kasar dan
bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan rumah tangga,
tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; layanan eceran atau grosir untuk
alas kaki; layanan ritel untuk alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki;
toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari
kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-
kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal,
meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak
perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:53:03
540   EtiketDID2021083219

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bangas Permai II No. 24A, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
RATNA ROSARIA INDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Julak
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; produk ikan olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:53:32
540   EtiketDID2021083220

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Cempaka, Kelurahan Kumbuh Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali
80751 , Kabupaten Gianyar, Bali, 80751

REICH DEBRA THERESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sawidji
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah tua, emas/kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon,

ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-
buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik,
ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen,
cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat
dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau
rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot
kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku,
bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu
ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas
bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe
(bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama,
kantong plastik, sampul plastik.; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal,
tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan
koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk
menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan
catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk
menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera,
binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak
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berbingkai, litografi,  cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; alat untuk kesenian; bahan seniman dan menggambar;
bahan-bahan menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; bingkai fotografi atau karya seni; buku seri fiksi dan non fiksi,
buku komik, novel grafis, cerita dalam bentuk ilustrasi dan cerita buku komik, papan cerita (storyboard) dan karya seni; buku
sketsa seniman; cetakan seni grafis; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kertas; kerajinan kertas [seni dan
kerajinan]; lukisan; lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; mount fotografi atau seni kertas atau karton; mural di sifat
lukisan [gambar]; pena seniman kayu terbakar listrik; piring cat air seniman; reproduksi seni grafis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:53:57
540   EtiketDID2021083221

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.CIPUTAT RAYA NO.42, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
SHABRINA AZIANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ITS JC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi

manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh
obat tanpa resep; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:58:02
540   EtiketDID2021083223

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Mutiara Blok G No. 5 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Jusuf Tanuwidjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT STOP PINTU DARI LOGAM; Bahan bangunan logam, yaitu jendela logam, bingkai jendela logam, dinding gorden

dari logam, tirai logam, daun jendela logam, daun jendela geser logam, daun jendela logam, kasa serangga dari logam, pintu
kisi-kisi logam, pintu logam, rangka pintu dari logam, kisi-kisi tahan air dari logam, kisi-kisi logam, kusen jendela logam untuk
keamanan, pelindung jendela dari logam, balkon logam, beranda logam, pegangan tangan dari logam, pagar logam, panel
pagar logam; Barang-barang dari besi untuk pintu; Daun pintu dari logam; Engsel pintu dari logam; Jendela aluminium; Kait
jendela dari logam; Kaki Meja Stainless; Kisi-kisi dari logam; Kusen dari aluminium; Lis dari Logam; Lis dari logam; Lisplang
dari logam; Pegangan Pintu Stainless; Pegangan dari logam untuk lemari; Penahan Pintu lemari dari logam; Penjepit kaca dari
logam; Pintu Stainless; Pintu aluminium; Pintu geser tunggal manual terbuat dari panel aluminium; Pintu kait logam; Pintu lipat
(akordeon) dari logam; Pipa aluminium; Pipa buang dari logam; Profil dari stainless; Rangka Pintu Kaca Stainless; Rangka
Pintu Stainless; U Channel aluminium; alat kelengkapan selang logam; bahan bangunan dari logam; bak mandi rel logam;
bingkai jendela aluminium; bracket dari logam untuk bangunan; colokan dari logam untuk mandi; dinding kait logam untuk
pipa; dinding tirai logam; dudukan/ penyangga dari  logam untuk perabotan; engsel dari logam untuk kamar mandi; engsel dari
logam untuk pintu dan jendela; engsel pintu logam; fitting logam untuk membangun; fitting logam untuk pipa fleksibel; gagang /
pegangan tangan dari logam untuk kamar mandi, bathtub/bak mandi,; gagang cermin dari logam; gantungan baju dari logam;
gantungan cermin logam; gantungan pakaian logam; gantungan selang logam; gantungan tas logam; handuk kait logam; kait
[logam hardware]; kait logam; kait logam untuk pakaian rel; karabiner logam; keranjang dari logam biasa; keranjang logam;
kunci dari logam untuk pintu; kunci logam; kunci pintu logam, non-listrik; kusen aluminium; kusen logam; kusen pintu logam;
layar pintu logam; pegangan bak mandi dari logam; pegangan pintu dari logam; pegangan tangan logam; penyimpanan
sampah logam; perlengkapan logam untuk perabotan; perlengkapan pintu dari logam; pintu ayun ganda terbuat dari panel
aluminium yang dioperasikan secara otomatis; pintu dalam logam; pintu logam geser; pintu tahan api dari logam; pipa
drainase logam; pipa stainless; plat stainles; plat stainles anti karat; plat stainless; plat strip aluminium; profil dari alumunium;
rak atau hambalan dari logam,; sambungan fleksibel dari logam; sambungan pipa dari logam; selang logam; tangkapan pintu
lemari logam; tarikan laci dari logam biasa; tempat sampah logam; topi kait logam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 14:59:46
540   EtiketDID2021083224

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Bumi Jaya Asri D-97 Rt. 001, Rw. 012 Kel. Jayawaras, Kec. Tarogong Kidul,
Kabupaten Garut, Jawa Barat

Yuni Sundari Rahayu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYUNE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Abu, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:00:11
540   EtiketJID2021083225

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum. Griya Banjarwangi blok. H.3, no.3, Desa Banjarsari, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat

CV. ANRHA CONSULTING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wonderful Citamiang Resort & Glamping
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Wonderful CItamiang diartikan menjadi julukan suasana, nuansa dan pemandangan yang luar biasa.
Resort & Glamping adalah penginapan yang dibangun di atas tanah yang luas yang masih asri serta
Glamping singkatan dari Glamour Camping.

591 Uraian Warna : Warna putih sebagai warna dasar, warna hitam dan biru menjadi warna utama dalam gambar dan tulisan, serta tambahan
warna merah pada bagian Tag line

511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menjual/mengurus sarana penginapan /akomodasi; Perjalanan wisata (pariwisata); jasa pemandu wisata; jasa tour dan

travel; jasa travel; melakukan tur perjalanan wisata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:05:30
540   EtiketDID2021083227

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bangas Permai II No. 24A, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
RATNA ROSARIA INDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Ratna Endah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===produk ikan olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:09:08
540   EtiketJID2021083228

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Cempaka, Kelurahan Kumbuh Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali
80751 , Kabupaten Gianyar, Bali, 80751

REICH DEBRA THERESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sawidji Gallery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan kuning/emas
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan;

layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya,
pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:11:54
540   EtiketDID2021083230

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: C/O TMF GROUP 8TH FLOOR, 20 FARRINGDON STREET, LONDON, UNITED
KINGDOM EC4A 4AB

FONTAINE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CREED and device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CREED = merupakan kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Pengharum ruangan; Perlengkapan mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); air

parfum; balm cukur; busa cukur; deodoran untuk penggunaan pribadi; gel cukur; lotion untuk jenggot; minyak esensial; minyak
kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak wangi; parfum; sabun cukur; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun-sabun;
sediaan cukur; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan
perawatan rambut; wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:14:59
540   EtiketDID2021083231

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN RIYACHUDU KM 10, Kabupaten Way Kanan, Lampung
MELIKURNIASIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Diamond Glow Premium
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hitam, Hijau, Orange, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan rambut; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik perawatan

tubuh dan kecantikan; parfum; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:15:08
540   EtiketDID2021083232

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork
Gilead Sciences Ireland UC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dora Ambadar S.Psi
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : TYBOST
566 Arti Bahasa : TYBOST merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:19:10
540   EtiketDID2021083233

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duri Utara IV Blok A/4, Duri Utara, Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

CAM, JURITO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEO SIX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blus jumbo (pakaian); Busana Care Cine; Busana Muslim; Celana Komprang; Celana jeans; Celana korduroi; Celana

panjang besar; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Hijab;
Hijab olahraga; Ikat kepala (pakaian); Jaket-jaket; Kaos anak-anak; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Kutang
nenek; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Pesta;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian [pakaian]; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian longgar;
Pakaian muslim; Pakaian pramuka; Pakaian training; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu,
atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Peci; Sarung batik; Sileuweu (Celana); Songkok (Peci); Tali
penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); baju batik; baju busana muslim; baju kaos (t-
shirt); baju kaos [pakaian]; bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang batik; blus
lengan pendek batik; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bersalin;
celana boxer; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana
haji; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana kargo; celana ketat; celana leging; celana olahraga
untuk orang dewasa; celana panjang; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak;
celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita;
celana pendek; celana pendek bersalin; celana pendek denim; celana pendek sepak bola; celana pendek untuk anak-anak;
celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana popok bayi; celemek
[pakaian]; dasi (pakaian); daster; earbands [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket
[pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jas [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kaos; kaos berkerah; kaos
lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos singlet;
kaos t shirt; kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam];
kutang wanita; legging menjadi celana panjang; mantel [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian denim; pakaian formal untuk pria;
pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian malam; pakaian olahraga muslim; pakaian pengantin;
pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang
untuk wanita; pakaian seragam; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur
untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala;
rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; selendang [pakaian]; tali
celana; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:20:48
540   EtiketDID2021083234

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Setra Dago Utara No. 39, RT 009 RW 009, Kel. Antapani Wetan,, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40291

Roy Pramono Adhie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : GSE
566 Arti Bahasa : Hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal;

Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari
Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok,
minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-
tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan
anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita
dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; obat herbal; obat-obatan herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:21:50
540   EtiketJID2021083235

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP.CIHANJAWAR RT.003 RW.005 KELURAHAN MARGAMULYA, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40972

RESTU RENDIAWAN PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rame JIGANA!
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah,putih,hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penyiaran video; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya;

layanan transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau data grafis; menyediakan akses ke konten multimedia secara
online; menyediakan akses ke situs web musik digital di Internet; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi
global, Internet dan jaringan nirkabel; penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan
komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia
lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; streaming materi audio dan video di Internet; transfer informasi dan
data melalui jaringan komputer dan Internet; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui
jaringan komputer global dan lokal; transmisi informasi tentang berbagai topik, termasuk on-line dan melalui jaringan komputer
global; transmisi podcast; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan
informasi melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:21:58
540   EtiketDID2021083236

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Simpang Panji Suroso 1 Kav. 2A, Malang, Jawa Timur
Julianto Sukowijono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TWO BROTHERS RACING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Abu – abu, Kuning, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGUKUR VOLTASE; Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan

dari pemakainya; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan industri atau militer; Alat pengukur suhu dan kelembaban
ruangan; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Baterai, listrik, untuk kendaraan;
Bingkai kacamata; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu voltmeter dan unit pengukur sumber; KISI KISI AKI
(ACCU); Kabel listrik; Kacamata anti silau; Kacamata untuk pengendara motor; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung
matahari; Masker pelindung untuk pengendara; Musik yang dapat diunduh; Pencatat jarak tempuh untuk kendaraan; Pengeras
suara; Program permainan komputer; RADIO PANGGIL (HT); Rompi jaring untuk keselamatan; Sepatu/alas kaki pelindung,
sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Timbangan; USB flash drive kosong; alat kemudi,
otomatis, untuk kendaraan; alat kontrol pencahayaan; alat pengukur kecepatan; alat pengukur tekanan; antena; bantalan lutut
untuk pekerja; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; baterai; baterai anoda; baterai elektrik; baterai listrik; baterai untuk penerangan; baterai, listrik; benda
pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot
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keselamatan dan sarung tangan keselamatan; benda pelindung pakaian untuk pengendara bermotor untuk melindungi dari
kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; bingkai kacamata; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; dioda pemancar
cahaya [LED]; filter untuk masker pernapasan non medis; frame untuk kacamata dan pince-nez; gambar yang dapat diunduh;
helm kecelakaan; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pengaman; helm
sepeda; helm sepeda motor; helm untuk pengendara sepeda motor; indikator kecepatan; interface komputer; jaket
keselamatan; jam waktu [alat perekam waktu]; kabel [listrik]; kabel charger; kabel listrik; kabel starter untuk motor; kabel, listrik;
kacamata; kacamata anti-silau; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk
pengendara sepeda motor; komputer laptop; kotak baterai; kunci elektrik atau perangkat untuk mengontrol akses ke
bangunan; lampu kilat untuk kamera; layar neon; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa optik untuk kacamata hitam; masker
anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker pelindung; masker
pelindung debu; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk mencegah
kecelakaan atau cedera; masker untuk perlindungan terhadap debu; meter ampere-jam; odometer; pakaian pelindung
[pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk keselamatan; papan pengumuman elektronik; pelindung lutut dan siku (elbow
protector) untuk keselamatan; pemindai barcode; pengeras suara; pengisi baterai; pengisi daya untuk baterai listrik; pengukur
bahan bakar; peralatan dan perlengkapan keselamatan jiwa; peralatan pengukur tekanan; perangkat pendengar tanpa
dipegang un tuk telepon; printer yang digunakan dengan komputer; program permainan komputer; proyektor; radio kendaraan;
rantai kacamata; sakelar lampu; sakelar, listrik; saklar diferensial; saklar listrik; saklar waktu; saklar waktu elektrik; saklar
waktu, otomatis; sarung tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sensor untuk mengukur tekanan udara,
suhu dan kelembaban; sepatu pelindung; speedometer untuk kendaraan; takometer; tempat untuk kacamata; unit pemrosesan
pusat (CPU); walkie-talkie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:23:11
540   EtiketJID2021083237

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Manunggal XVII, Gg H Naeran No 5 RT 003 RW 011 Kel. Lubang Buaya Kec.
Cipayung Jakarta Timur 13810, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13810

Yuyun Sukandar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakoel Yoeniq
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kombinasi warna Ungu Tua dan Ungu Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:23:59
540   EtiketJID2021083238

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Brig. Jend. Sudiarto No. 192, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57116
Evan Huttama Handoko, Alexander Alvin Sunandar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PICASSO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan tukang cukur; layanan tukang cukur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:25:53
540   EtiketDID2021083239

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Karto Darmo 18 Desa Jimbe Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 63492

Dadang Adi Saputro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Indocat
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===[pasir sampah] aromatik untuk hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:25:59
540   EtiketDID2021083240

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PANTAI INDAH KAPUK TOHO, BLK D/16, RT/RW:001/003, KAMAL MUARA,
PENJARINGAN JAKARTA UTARA , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14470

CHEN ZHONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COSMOSTAPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isolasi listrik (duct tape); PVC tape; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi,

foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; lakban; lakban
untuk pengepakan; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; pita (ban) isolasi; pita listrik; pita perekat (seal tape); pita
perekat untuk penggunaan industri dan komersial; pita perekat-diri, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau
rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:25:59
540   EtiketD072021083240

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO BINTARO BLOK AB 2 NO.2 RT.001/RW.013 KEL.PAKU JAYA,
KEC.SERPONG UTARA TANGGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15323

ANJAS SALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAIGE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jala Ikan; Karung plastik; tali jerami; tenda dan terpal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:30:15
540   EtiketDID2021083241

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Bizpoint Multiguna Blok Orlando No. 7, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan
Cikupa, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten

Moi Chern Lik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas
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511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); Bahan bangunan (non-logam), khususnya papan skirting dan profil dari plastik,

papan skirting dari kayu, potongan kayu yang biasanya dibentuk bundar untuk melembutkan tepian kayu, rel akhir, tangga
penopang, rel transisi, panel fasad dan elemen fasad, profil fasad, pelapis plastik; Bahan bangunan plastik; Deck Lantai
terbuat dari PVC untuk bangunan; HPL (Lembaran) untuk furniture; Lantai yang dilapisi resin; Lantai yang dilapisi vinil; Lapisan
untuk lantai (HPL); Melamin triplek untuk bangunan; Panel dinding plastik; Pelat terbuat dari serat dan bahan dari segala jenis
(bahan bangunan, bukan dari logam); Pintu PVC; Plafon PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap
yang terbuat dari PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari plastik; Strip berlapis dari
bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam
bangunan dan konstruksi.; bahan bangunan, bukan dari logam; dinding pvc; gifsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC;
gypsum [bahan bangunan]; kayu dilaminasi lem; kayu lapis; kayu lapis dari partikel kayu; kayu veneer; kertas bangunan;
kusen pintu, bukan dari logam; langit-langit, bukan dari logam; lantai atau pelapis dinding dari bahan sintetis; lantai kayu; lantai
laminasi, bukan dari logam; lantai papan vinil; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil; lantai ubin, bukan dari logam; lantai, bukan dari
logam; lantai, lantai dan ubin lantai, bukan dari logam; lapisan untuk lantai; lapisan untuk lantai, bukan dari logam; lis plafon
pvc; mendasari lantai; panel dinding, bukan dari logam; panel drywall [bahan bangunan]; panel pintu, bukan dari logam; panel
plastik multi lapis untuk digunakan dalam bangunan; papan bangunan, bukan dari logam; papan dan panel tahan air, bukan
dari logam, untuk konstruksi; papan dan panel tahan api, bukan dari logam, untuk bangunan; papan dinding gipsum; papan
dinding, bukan dari logam; papan kayu; papan langit-langit, bukan dari logam; papan lantai kayu; papan lantai, bukan dari
logam; papan partikel; papan serat [bahan bangunan]; papan vinil pembentuk lantai; partisi, bukan dari logam; pelapis [bahan
bangunan]; pelapis bukan dari logam untuk bangunan; pelapis dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; pelapis kayu;
penghiasan dan lantai kayu; pintu geser vinil; pintu vinil; pintu, bukan dari logam *; ubin dinding, bukan dari logam; ubin langit-
langit gipsum; ubin lantai, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:31:58
540   EtiketDID2021083242

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Genengan RT 015 RW 005 Desa Bandung Kecamatan Bandung Kabupaten
Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66274

Hj. Amalia Nuril Hidayati, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Amaava
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan

pelembab wajah.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:32:11
540   EtiketDID2021083243

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Muhammadiyah no.21, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan, 91111
A.TRI SUCI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: A Trusted Skincare
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan

pelembab wajah.; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Toner cair (Kosmetik); kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; krim tabir surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:34:31
540   EtiketDID2021083244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Plaza Graha Family Blok D No. 19 A, PGF, Kel. Pradah Kali Kendal, Kec.
PT. ORION NUSANTARA ENERGI
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Dukuh Pakis, Kota Surabaya Prov. Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORIGEN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hijau, merah, orange (jingga)
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan Bakar Bensin; Bahan Bakar Pesawat; Bahan Bakar Solar HSD (High Speed Diesel); Bahan bakar diesel; Bahan

bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak
(Minyak bakar); Biosolar 48 (bahan bakar); Biosolar 51 (bahan bakar); Biosolar 53 (bahan bakar); Marine Diesel Oil (MDO)
(Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 180 (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 380 (bahan bakar); Minyak Bahan
Bakar Kendaraan Laut; bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar
bensin; bahan bakar biodiesel; bahan bakar biomassa; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas; bahan bakar
mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kapal; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; bahan bakar untuk pesawat
dan kapal; bahan bakar untuk pesawat terbang; bahan bakar yang berasal dari minyak mentah; etanol [bahan bakar]; gas
hidrokarbon cair [LHG] untuk digunakan sebagai bahan bakar; minyak bakar; minyak diesel; minyak gas untuk pemanas
industri; minyak gas untuk pemanasan domestik; minyak pelumas untuk keperluan industri; pelumas; pelumas non-mineral
untuk keperluan industri (bukan untuk bahan bakar)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:35:15
540   EtiketDID2021083245

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 238, Tianshan Street, Hi-Tech Area,
Shijiazhuang Hebei Province, 050035,
China

Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LianhuaQingfei
Merek Kata

566 Arti Bahasa : LianhuaQingfei : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Permen; Tepung ketan;

bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; kantong teh; kukis (kue kering); madu, madu sirup; minuman
berbahan dasar teh; minuman teh boba; sirup (sirup kental); teh; teh hijau; teh hitam; teh instan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:36:33
540   EtiketJID2021083246

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KELAPA GADING BARAT CB. 3 NO. 5 RT 001 RW 008 KEL. PAKULONAN
BARAT, KEC. KELAPA DUA, KAB. TANGERANG PROV. BANTEN, Kabupaten
Tangerang, Banten

DANIEL SULARSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Arka Nerve & Aesthetic Dental Clinic + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan klinik gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:37:01
540   EtiketDID2021083247
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Setra Dago Utara No. 39, RT 009 RW 009, Kel. Antapani Wetan,, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40291

Roy Pramono Adhie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Eigen Oil
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Tulisan warna Hitam, background warna Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal;

Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari
Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok,
minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-
tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan
anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita
dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; ekstrak herbal obat; obat herbal; obat-obatan herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:43:51
540   EtiketDID2021083248

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRO18
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; adonan pastry yang sudah digulung;

bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat; cuka; es buah; es krim; garam; gula;
gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie instan;
moster; permen; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus
daging; saus salad; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh;
tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:44:16
540   EtiketJID2021083249

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Boulevard Gading Serpong Curugsangereng kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15811

PT Multimedia Digital Nusantara, PT Multimedia Digital Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gelimpang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan secara

online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:45:00
540   EtiketDID2021083250

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 167-169 Great Portland Street, 5th Floor, London, England W1W 5PF
SKORPIUS AUTO LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Skorpius
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bodi mobil; Mobil tanpa pengemudi (mobil otonom); Sepeda listrik; becak; kendaraan segala medan; mobil; mobil sport;

moped; motor skuter; sasis mobil; sepeda; sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:47:34
540   EtiketDID2021083251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PANTAI INDAH KAPUK TOHO, BLK D/16, RT/RW:001/003, KAMAL MUARA,
PENJARINGAN JAKARTA UTARA , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14470

CHEN ZHONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIDEATAPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isolasi listrik (duct tape); PVC tape; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi,

foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; lakban; lakban
untuk pengepakan; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; pita (ban) isolasi; pita listrik; pita perekat (seal tape); pita
perekat untuk penggunaan industri dan komersial; pita perekat-diri, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau
rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:54:28
540   EtiketJID2021083252

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pergudangan Taman Tekno Blok K. 3 no. 5 Sektor 11 , Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15314

PT. KOALISI TUBINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. KOALISI TUBINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : warna hitam dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa konstruksi, pemeliharaan, pembersihan dan perbaikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:55:50
540   EtiketDID2021083253

730 Nama Pemohon : Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd.
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Alamat Pemohon : 238, Tianshan Street, Hi-Tech Area,
Shijiazhuang Hebei Province, 050035,
China

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karakter huruf China LianhuaQingfei
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter huruf China dibaca LianhuaQingfei : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Permen; Tepung ketan;

bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; kantong teh; kukis (kue kering); madu, madu sirup; minuman
berbahan dasar teh; minuman teh boba; sirup (sirup kental); teh; teh hijau; teh hitam; teh instan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:56:44
540   EtiketDID2021083254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Setra Dago Utara No. 39, RT 009 RW 009, Kel. Antapani Wetan,, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40291

Roy Pramono Adhie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Eigen
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Putih dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal;

Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari
Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok,
minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-
tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan
anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita
dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; ekstrak herbal obat; obat herbal; obat-obatan herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:57:48
540   EtiketDID2021083255

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. T. Amir Hamzah Komp. Taman Anggrek Blok G No. 3, Kel. Helvetia Timur, Kec.
Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara

Eddyko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: S-Panen-P
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dodos; arit; cangkul [perkakas tangan]; galah berkait / gancu; kampak; parang; pisau *; sekop [perkakas tangan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:58:43
540   EtiketDID2021083256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SWICH TEDDYZ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; adonan pastry yang sudah digulung;

bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat; cuka; es buah; es krim; garam; gula;
gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie instan;
moster; permen; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus
daging; saus salad; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh;
tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 15:59:08
540   EtiketDID2021083257

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG DANTA SMART SPACE B, JL. PADANGMEKAR BARAT NO. 9
PADANGSAMBIAN, Kota Denpasar, Bali, 80117

CV. PRIMA DEWATA LIQUINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SULFA PRIME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Antibiotik disc; Cairan penghancur sampah organik (decomposer); bahan kimia pengolahan air limbah; bakteri untuk

pengolahan air limbah; kultur bakteri untuk pengolahan air limbah; sediaan bakteri untuk dekomposisi limbah hewan; sediaan
bakteriologis untuk asetifikasi; sediaan bakteriologis, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sulfat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:01:54
540   EtiketDID2021083258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LACTOSAN +10
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral dan aerasi; Minuman isotonik; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik,

isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; minuman berenergi; minuman buah;
minuman buah dan jus buah; minuman whey; nektar buah, tanpa-alkohol; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:03:10
540   EtiketDID2021083259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tanjung No. 20 RT 006 RW 005 , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16711
Nur Evasanti
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KCV Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan

kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up
[kosmetik]; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:04:25
540   EtiketJID2021083260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 230 Victoria Street, #15-00, Bugis Junction Tower, Singapore 188024
Achilles Systems Pte. Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SplitPay
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===analisa keuangan; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa transaksi keuangan online; jasa-jasa perbankan dan keuangan

secara online; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; jasa/layanan transaksi
keuangan; layanan keuangan; urusan keuangan dan moneter===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:05:20
540   EtiketDID2021083261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUKAMULYA RT. 004/RW. 016 SUKASARI, KEC. TANGERANG, KOTA
TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15540

DWIYAN HUMAM AKBAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RADEEVAA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Krem, Coklat & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab; baju bayi; baju untuk anak-anak; kaos kaki; pakaian; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; topi===

Halaman 353 dari 1263



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:05:48
540   EtiketJID2021083262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10F.-1, No.118, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City
Erwachen Biotechnology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  IDEEBeauty
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Instruktur; Layanan pendidikan; kursus korespondensi; memberikan informasi di bidang pendidikan; mengatur dan

melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar;
menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; pembinaan [pelatihan]; pengajaran; penulisan teks *; produksi
film, selain film iklan; publikasi buku; publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi teks, selain teks publikasi; transfer
pengetahuan [pelatihan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:06:44
540   EtiketDID2021083263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PANTAI INDAH KAPUK TOHO, BLK D/16, RT/RW:001/003, KAMAL MUARA,
PENJARINGAN JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14470

CHEN ZHONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEIKOTAPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isolasi listrik (duct tape); PVC tape; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi,

foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; lakban; lakban
untuk pengepakan; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; pita (ban) isolasi; pita listrik; pita perekat (seal tape); pita
perekat untuk penggunaan industri dan komersial; pita perekat-diri, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau
rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:09:43
540   EtiketJID2021083264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Cempaka, Kelurahan Kumbuh Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali
80751 , Kabupaten Gianyar, Bali, 80751

REICH DEBRA THERESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sawidji Gallery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan kuning/emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; layanan ritel

untuk karya seni yang disediakan oleh galeri seni; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar,
bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:10:27
540   EtiketDID2021083265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Switzerland

Philip Morris Products S.A.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rina Sinaga S.H.,
PT Tilleke & Gibbins Indonesia  Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAMEO WAVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CAMEO WAVE = suatu penamaan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-

barang keperluan perokok; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Batang tembakau; Penguap berkabel untuk rokok-
rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau
tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Tembakau mentah atau yang sudah diolah;
asbak untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; kotak-kotak rokok elektronik
yang dapat di isi ulang; kreteks; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk rokok; pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat elektronik untuk inhalasi
aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk
tembakau dan pengganti tembakau; pipa tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; snus; tabung rokok; tembakau
kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:10:55
540   EtiketDID2021083266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Plaza Graha Family Blok D No. 19 A, PGF, Kel. Pradah Kali Kendal, Kec.
Dukuh Pakis, Kota Surabaya Prov. Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. ORION NUSANTARA ENERGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORISTAR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hijau, merah, orange (jingga)
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan Bakar Bensin; Bahan Bakar Pesawat; Bahan Bakar Solar HSD (High Speed Diesel); Bahan bakar diesel; Bahan

bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak
(Minyak bakar); Biosolar 48 (bahan bakar); Biosolar 51 (bahan bakar); Biosolar 53 (bahan bakar); Marine Diesel Oil (MDO)
(Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 180 (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 380 (bahan bakar); Minyak Bahan
Bakar Kendaraan Laut; bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar
bensin; bahan bakar biodiesel; bahan bakar biomassa; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas; bahan bakar
mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kapal; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; bahan bakar untuk pesawat
dan kapal; bahan bakar untuk pesawat terbang; bahan bakar yang berasal dari minyak mentah; etanol [bahan bakar]; gas
hidrokarbon cair [LHG] untuk digunakan sebagai bahan bakar; minyak bakar; minyak diesel; minyak gas untuk pemanas
industri; minyak gas untuk pemanasan domestik; minyak pelumas untuk keperluan industri; pelumas; pelumas non-mineral
untuk keperluan industri (bukan untuk bahan bakar)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:11:19
540   EtiketJID2021083267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PANTAI INDAH SELATAN 2 LONG BEACH BLOK E/7 RT 017/006, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

SUNIANI KASIM
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUAY THAI INSTITUTE INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LEMBAGA MUAY THAI INDONESIA
591 Uraian Warna : HITAM,MERAH,PUTIH,BIRU TUA,BIRU MUDA,KUNING,EMAS,COKLAT MUDA,UNGU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan,

hiburan, olah raga dan budaya; Penyelenggaraan pertandingan olah raga; instruksi muay thai; instruksi seni bela diri; layanan
hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan di alam kontes muay thai; layanan sekolah seni bela diri;
memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni bela diri; memberikan pelatihan seni bela diri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:12:50
540   EtiketDID2021083268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BENETTI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; adonan pastry yang sudah digulung;

bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat; cuka; es buah; es krim; garam; gula;
gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie instan;
moster; permen; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus
daging; saus salad; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh;
tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:13:30
540   EtiketDID2021083269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHOCO BELGIQUE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; adonan pastry yang sudah digulung;

bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat; cuka; es buah; es krim; garam; gula;
gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie instan;
moster; permen; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus
daging; saus salad; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh;
tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:14:33
540   EtiketDID2021083270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MY REPUBLIC PLAZA (GREEN OFFICE PARK 6) WING A, GROUND FLOOR
PT. INOVASI DUNIA GIM
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ZONA 6, GRAND BOULEVARD STREET, BSD, Kota Tangerang, Banten
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAMECO LAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Anti gores; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga

Basket; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer; Drive CD untuk komputer; Headset
komunikasi; Headset telepon dan komputer; Kamera-kamera komputer pribadi; Komputer; Mobile game software; Mouse (Alat
pengolah data); Mouse komputer; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard drive; Perangkat lunak
pengembangan game; Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Peranti jaringan komputer
untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Piringan (disc) kaset dan kartu memori
dengan program video game yang telah direkam; Video game; adapter jaringan komputer; adaptor kartu komputer; alas
mouse; alas mouse komputer; alat input komputer; alat  interfase komputer; aplikasi perangkat lunak untuk bermain game;
bantalan pendingin komputer notebook; buffer komputer; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; cakram
kosong untuk komputer; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game elektronik; case diadaptasi untuk komputer;
chip komputer; chipset komputer; disk drive (untuk komputer); disk game komputer; drive cadangan untuk komputer; dudukan
disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan untuk peralatan komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang
dapat diunduh untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; filter anti-silau untuk monitor
komputer; filter layar komputer; firmware komputer; floppy disk kosong untuk komputer; frame monitor komputer; game
komputer yang dapat diunduh; groupware komputer; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive
untuk komputer; headset; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset
nirkabel; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset tanpa kabel untuk smartphone;
headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset
untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk komunikasi; headset untuk telepon seluler;
headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; heat sink untuk digunakan di komputer; hub
jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video
game; kabel komputer; kartrid permainan komputer; kartu game komputer; kartu grafis komputer; kartu komputer jaringan area
lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan
komputer; kartu memori untuk mesin video game; kartu plug-in komputer; kaset game komputer; kaset komputer magnetik
kosong; kaset video game; kasing untuk komputer tablet; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard
laptop; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard drive; keypad komputer; komputer; komputer desktop;
komputer laptop; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer portable; komputer seluler; komputer tablet;
komputer tablet yang dapat dilipat; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; konsol untuk digunakan dengan
komputer; layar komputer; layar sentuh komputer; microchips [perangkat keras komputer]; monitor [perangkat keras
komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; monitor layar komputer; motherboard komputer; motherboard
komputer dan motherboard; mouse [periferal komputer]; mouse komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel;
mouse komputer tanpa kabel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; netbook [komputer]; papan akselerator komputer; pelindung layar kaca tempered diadaptasi untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus
untuk e-reader; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar tablet;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pengendali keyboard komputer.; penutup
vinil yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; peralatan dan komputer
pengolah data; peralatan komputer; perangkat input untuk komputer; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer permainan realitas
tertambah (augmented reality game); perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game);
perangkat lunak game komputer; perangkat lunak game komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak komputer
untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan;
perangkat lunak untuk game elektronik; perangkat lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat memori
komputer; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat video game; periferal dan aksesori komputer; permainan video
komputer; platform game (permainan); port paralel komputer; port serial komputer; printer komputer; program dan perangkat
lunak komputer; program game interaktif, komputer, video dan elektronik yang dapat diunduh; program game komputer yang
direkam; program komputer; program komputer disimpan dalam bentuk digital; program komputer, dapat diunduh; program
pengoperasian komputer; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet;
program permainan komputer interaktif; program video game interaktif; program video game interaktif dan kartrid permainan
komputer; router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; server
jaringan komputer; sistem komputer; sistem log-in komputer; sistem operasi komputer; speaker untuk komputer; stylus
komputer; superkomputer; tas dan ransel komputer; tas disesuaikan untuk komputer; tas komputer; terminal komputer; tongkat
komputer; tutup pelindung dan kasing untuk komputer tablet; unit catu daya komputer; unit pita magnetik untuk komputer;
video game dan game komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:16:40
540   EtiketDID2021083271
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Graha Boulevard Blok GBVB No. 018 Gading Serpong, Desa Curug
Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten, Kabupaten Tangerang,
Banten

PT. PANEN AGRO PERKASA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPIZEB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); fungisida untuk keperluan

hortikultura; herbisida untuk keperluan pertanian; pestisida pertanian; rodentisida===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:20:13
540   EtiketDID2021083272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ngagel Madya 17, Baratajaya, Gubeng, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60284

PT. Menuju Insan Cemerlang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Menuju Insan Cemerlang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di

bidang manajemen bisnis; buku cetak; buku informasi; buku pedoman [buku penuntun]; buku pendidikan; kartu motivasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:22:05
540   EtiketDID2021083273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Taman Sari Blok B.2 No.1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90222
Anugrah Ismail

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Roti Bakar Adakah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Panettone (roti manis); Roti bun dengan selai; Roti kering; Roti panggang di

suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti tawar; Roti tawar manis; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; matzo [roti tak beragi]; pane carasau [roti datar]; produk-produk roti untuk makanan;
remah roti; roti bakar; roti berlapis keju dan daging asap; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti goreng; roti
gulung; roti multigrain; roti oriental; roti panggang; roti*; stik roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:22:46
540   EtiketJID2021083274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Sikunir RT.002 RW.005, Plalangan, Gunung Pati, Kota Semarang - Jawa Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50228

AJI NUGROHO WIJAYONO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERSUA AT THE HEIGHTS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa

restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe;
Kafetaria; Kedai; Kopi ( Kafe ); Layanan kedai makan; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran;
Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung makan;
angkringan; bar kopi; delicatessens [restoran]; jasa restoran dan katering; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran,
tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe, kafetaria dan layanan restoran;
kedai roti dan kue (bakeries); layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan minum teh; layanan
restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan ruang minum teh; layanan
rumah kopi; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24
jam; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:23:53
540   EtiketDID2021083275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PADEMANGAN 2 GG.19 NO. 29-A, PADEMANGAN TIMUR, , Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

DEDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PYLOTIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban jam tangan; Gelang jam dan gelang; Jam dan arloji; Jam tangan untuk pria; Jam tangan yang di dalamnya memiliki

suatu GPS; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu Sistem Penentuan Posisi Global (GPS) atau mencakup suatu fungsi
GPS; Jam tangan, jam yang dipakai di pergelangan tangan, jam, jam dinding, kronometer, kronograf (jam tangan), kotak arloji,
gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji, kotak untuk arloji, kotak untuk pembuatan jam dan arloji; Jam yang dilengkapi adzan;
Jam yang dilengkapi radio; Jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; Kotak yang di gunakan untuk menyimpan jam
tangan; Kotak-kotak jam tangan; Kotak-kotak untuk jam-jam; Lempengan permukaan [jam dan pembuatan jam]; MEISN JAM;
Mesin jam dan mesin jam tangan; Tali jam dari kulit; Tali jam tangan dari karet; bagian komponen jam tangan; bagian
komponen untuk jam dan arloji; bagian untuk jam tangan; ban jam tangan dari kulit; ban jam tangan dari logam; ban jam
tangan dari plastik; bandul [jam- dan pembuatan jam]; barel [jam- dan pembuatan jam]; gelang dan jam tangan digabungkan;
gesper untuk gelang jam; jam; jam alarm; jam alarm perjalanan; jam alarm yang tergabung dengan radio; jam atom; jam dan
arloji listrik; jam dan bagiannya; jam digital; jam dinding; jam elektronik; jam kecil; jam kontrol [jam utama]; jam kuarsa; jam
listrik; jam matahari; jam meja; jam mobil; jam perjalanan; jam tangan alarm; jam tangan digital; jam tangan kuarsa; jam
tangan mekanik; jam tangan multifungsi; jam tangan olahraga; jam tangan otomatis; jam tangan perhiasan; jam tangan untuk
wanita; jam tangan yang terbuat dari logam mulia atau dilapisi dengannya; jangkar [jam- dan pembuatan jam]; jarum jam; jepit
jam; kaca jam tangan; kantong jam; kasing jam, bukan dari logam mulia; komponen untuk artikel jam dan pembuatan jam dan
aksesoris untuk artikel jam dan pembuatan jam; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kotak jam dari logam mulia; kristal jam
tangan; kronograf (jam pembuatan jam); kronograf untuk digunakan sebagai jam tangan; lempeng jam; lempeng jam tangan;
lempengan untuk pembuatan jam dan pembuatan jam; mahkota (kepala) jam; mesin jam; osilator untuk jam; osilator untuk jam
tangan; pemutar jam; per jam; piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan jam tangan); rantai jam
tangan; tali jam; tali jam tangan; tempat jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:24:16
540   EtiketDID2021083276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CJ Cheiljedang Center,
330, Dongho-ro, Jung-gu,
Seoul

CJ Cheiljedang Corporation
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TasteNrich BI + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 1, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral dan aerasi; Ale dingseng dari minuman jus gingseng merah; Bir; Ekstrak ginseng untuk minuman; Minuman

berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Sari sayuran; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; air
[minuman]; bubuk untuk minuman boba; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol
untuk membuat minuman; minuman buah dan jus buah; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan
jus ginseng merah; minuman whey; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sirup dan sediaan lain
untuk membuat minuman; smoothie===
===asam laktat; enzim untuk industri makanan; glukosa untuk industri makanan; laktosa untuk industri makanan; pemanis
buatan [sediaan kimia]; protein untuk industri makanan; vitamin untuk industri makanan===
===Kroket; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Sediaan daging;
belut, tidak hidup; daging; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak rumput
laut untuk makanan; ikan olahan; jeli untuk makanan; keju yang diawetkan; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner;
makanan berbahan dasar tahu; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; persiapan untuk
membuat sup; sayuran olahan; sediaan pulses (kacang-kacangan); sup miso instan atau yang dimasak sebelumnya; telur*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:25:24
540   EtiketJID2021083277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.07, Kota Tangerang, Banten
PT. BEAUTE HAUL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAUTY HAUL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BEAUTY HAUL bagian dari nama badan usaha pemohon yaitu PT. Beauty Haul Indonesia. BEAUTY
HAUL (35) daftar IDM000636293

591 Uraian Warna : biru, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik;

Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Perdagangan besar kosmetik; Toko yang menjual kosmetik; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya
dengan kosmetik; jasa perantara komersial untuk kosmetik; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; pengaturan pameran
dagang kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:25:25
540   EtiketDID2021083277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: C/O TMF GROUP 8TH FLOOR, 20 FARRINGDON STREET, LONDON, UNITED
KINGDOM EC4A 4AB

FONTAINE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CREED and device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CREED = merupakan kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa
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retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum;
layanan ritel lilin wangi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk kosmetik dan kecantikan===
===lilin *; lilin wangi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:26:40
540   EtiketDID2021083278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Kendalsari 2A, Kota Surabaya, Jawa Timur
Deny Suksesti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: L'OUVREA ESTETIKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Estetika oleh L'ouvrea
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih, ada kotak Hitam dengan tulisan "+ESTETIKA" berwarna Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa pencuci wajah; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-

obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Losion anti-penuaan; Pemerah bibir; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Toner; amber [parfum];
ambergris [parfum]; dasar untuk parfum bunga; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir; krim kecantikan; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pemutih kulit;
lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan,
krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah,
losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari
bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; parfum
cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab anti-penuaan;
pelembab bibir; pemoles bibir; pencuci muka; penetral bibir; pengkilap bibir; produk perawatan bibir (kosmetik); produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; sachet parfum; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
serum anti-penuaan untuk wajah; toner kulit; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:30:47
540   EtiketDID2021083280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 905 BUILDING A, RONGCHAO BINHAI MANSION, HAIXIU ROAD, XIN'AN SUB-
DISTRICT, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG

Shenzhen Silver Storm Technology Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IQUNIX + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; USB flash drive; adaptor daya; alas

mouse; dudukan disesuaikan untuk laptop; headphone; instalasi pencegahan pencurian, listrik; instrumen navigasi; keyboard
komputer; komputer; mouse [periferal komputer]; pembaca [peralatan pemrosesan data]; perangkat periferal komputer;
radio===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:31:19
540   EtiketJID2021083281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 416-429-YS0066, Hengtong building, No.19,
Hongzehu East Road, Suyu District, Suqian City,
Jiangsu Province, China

Jiangsu Jingdong Xuke Information Technology Co., Ltd.

Halaman 361 dari 1263



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Color&Smell
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Color&Smell : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan

layanan; Toko serba ada; belanja online; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa
periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen personalia; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; menyusun laporan
akun; pencarian sponsor; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual
barang dan jasa; penyewaan mesin penjual otomatis; persewaan kios penjualan; presentasi barang di media komunikasi,
untuk keperluan ritel; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan (untuk orang lain)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:31:35
540   EtiketJID2021083282

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Artha Gading Niaga Blok B 24-25, Jl. Boulevard Artha Gading Rt.001 Rw.015,
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. WIN MANAGEMENT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QuBisa  Aku bisa, Kamu bisa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Database online di bidang hiburan; Jasa Pendidikan; Jasa informasi hiburan; Jasa kursus; Jasa kursus secara online;

Jasa pelatihan; Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game komputer online; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan dan
pendidikan; Layanan pelatihan kejuruan; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online;
Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pelatihan; Pelatihan personil; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan
pelatihan secara online; Penyediaan tutorial secara online; Publikasi game komputer online; Sarana pendidikan hiburan dan
rekreasi; game on-line; hiburan; informasi hiburan on-line; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; instruksi
dan pelatihan; jasa hiburan keluarga; jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; layanan game disediakan
melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; layanan game disediakan melalui jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal
komputer atau telepon seluler; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan
secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer
untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online;
layanan hiburan; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan langsung; layanan hiburan online; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang
dimainkan oleh pemain video game; layanan instruksi dan pelatihan; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pelatihan
disediakan melalui simulator; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan
pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan
snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pusat hiburan; layanan taman hiburan; melakukan acara
hiburan; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
memberikan informasi on-line di bidang pelatihan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur
dan melakukan tutorial; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan
pendidikan; menyediakan hiburan; menyediakan hiburan on-line; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan pelatihan;
menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; menyediakan pelatihan on-line; menyediakan tutorial online; menyediakan
tutorial online dan seminar pelatihan online; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum
muda dan orang dewasa; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan
kejuruan; pelatihan lanjutan; pelatihan orang dewasa; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerbitan game secara
multimedia; penyediaan fasilitas pelatihan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan pelatihan;
penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan program pelatihan; penyelenggaraan kursus pendidikan; penyewaan
peralatan game; produksi hiburan langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:34:20
540   EtiketDID2021083283
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Darmawangsa V No. 1 RT/RW. 006/002, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

RICARDO HANDOKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
Winarta IP Practice  Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard  Bukit
Gading Raya Blok A 16-17  Kelapa Gading Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FITamine by ERHA + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ABU-ABU TUA, ABU-ABU MUDA, DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman untuk kesehatan; hasil-hasil farmasi; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan farmasi untuk luka;

sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:36:15
540   EtiketDID2021083284

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulau Tidung VIII Blok B-3 No. 31, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

FERRY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GASSPOLL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, abu-abu, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman

stamina yang mengandung obat; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat;
Obat tradisional stamina pria; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Ramuan herbal tradisional; TONIK OBAT KUAT; gel stimulan
seksual; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; obat-obatan herbal; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual
pribadi berbasis lidah buaya; ramuan jamu; suplemen herbal; suplemen vitalitas; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim
farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:36:54
540   EtiketJID2021083285

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Kerjabakti RT 006 RW 02 Kelurahan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13570

Eka Andriansah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Klik Halal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Jasa penjualan eceran secara online; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan eceran,

grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion
dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan
untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris
rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding
dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai
dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set
bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen,
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koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper,
tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli
barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko jamu (herbal); jasa penjualan obat-obatan; layanan toko grosir
menampilkan teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:37:35
540   EtiketJID2021083286

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Mitra Sunter, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Kelurahan Sunter Jaya, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. Sisma Medika Internasional

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sismapharma
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Hijau Kekuningan, Hijau Alami, Hijau Kebiruan (Cyan)
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan toko eceran yang

menyediakan produk-produk farmasi; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi;
Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas
pada jasa online dan melalui pengiriman); administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi usaha;
administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; bisnis dan manajemen; jasa penjualan obat-obatan;
jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; manajemen bisnis;
manajemen bisnis komersial; manajemen dan administrasi bisnis; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk
mengelola inventaris obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:39:11
540   EtiketDID2021083287

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AEROSPORTS X
Merek Kata

566 Arti Bahasa : AEROSPORTS X: suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kendaraan roda tiga; Penutup kaki motor skuter; Pijakan Kaki (footstep); ban; banci bar untuk sepeda motor; fairings untuk

kendaraan roda dua; fender untuk kendaraan darat; garpu depan untuk kendaraan roda dua; grip stang untuk sepeda motor;
kaca depan; kaca spion; kaki pasak untuk sepeda motor; kursi kendaraan; moped; motor skuter; penjaga rantai drive untuk
kendaraan bermotor roda dua; penutup samping untuk kendaraan roda dua; peredam kejut untuk sepeda motor; rak bagasi
untuk sepeda motor; rem; roda; selimut dipasang untuk sepeda motor; sepeda motor; spatbor; suspensi; tangki bahan bakar
untuk kendaraan; tuas rem untuk sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:39:13
540   EtiketDID2021083288

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JEND. A. YANI NO. 1001, BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
DEDY GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLINTON
Merek Kata

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantal guling; bantal kasur; kasur; kasur berpegas; kasur pegas; kasur per busa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:39:49
540   EtiketJID2021083289

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO STATES SOCIETY
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : hanya logo
591 Uraian Warna : merah, biru, krem
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan jejaring sosial online dalam bidang perawatan kecantikan dan pribadi; jasa agen perkenalan sosial; jasa jejaring

sosial berbasis internet; jasa jejaring sosial daring (online); layanan jejaring sosial online yang dapat diakses melalui aplikasi
seluler yang dapat diunduh.; layanan klub sosial (layanan hiburan, olahraga, dan budaya)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:40:19
540   EtiketDID2021083290

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CJ Cheiljedang Center,
330, Dongho-ro, Jung-gu,
Seoul

CJ Cheiljedang Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TasteNrich BI + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 1, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral dan aerasi; Ale dingseng dari minuman jus gingseng merah; Bir; Ekstrak ginseng untuk minuman; Minuman

berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Sari sayuran; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; air
[minuman]; bubuk untuk minuman boba; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol
untuk membuat minuman; minuman buah dan jus buah; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan
jus ginseng merah; minuman whey; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sirup dan sediaan lain
untuk membuat minuman; smoothie===
===asam laktat; enzim untuk industri makanan; glukosa untuk industri makanan; laktosa untuk industri makanan; pemanis
buatan [sediaan kimia]; protein untuk industri makanan; vitamin untuk industri makanan===
===Kroket; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Sediaan daging;
belut, tidak hidup; daging; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak rumput
laut untuk makanan; ikan olahan; jeli untuk makanan; keju yang diawetkan; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner;
makanan berbahan dasar tahu; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; persiapan untuk
membuat sup; sayuran olahan; sediaan pulses (kacang-kacangan); sup miso instan atau yang dimasak sebelumnya; telur*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:40:31
540   EtiketDID2021083291

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 31, Jalan 5/10B, Spring Crest Industrial Park, Batu Caves, 68100 Kuala Lumpur
Kee Boon Huat Cinta Motor (M) Sdn Bhd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
:
: iKK + logo

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Landas poros (bagian-bagian mesin); batang penghubung untuk motor dan mesin; cincin piston; katup menjadi bagian dari

mesin; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; piston [bagian dari mesin atau mesin]; pompa minyak untuk mesin kendaraan
darat; poros engkol; poros/batang dalam silinder mesin, poros nok.; silinder untuk motor dan mesin===
===Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; bagian struktural untuk sepeda motor;
gigi drive untuk kendaraan darat; mesin mobil, bagian-bagian dan perlengkapannya; persneliing untuk kendaraan darat; poros
untuk kendaraan; silinder rem untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:41:18
540   EtiketDID2021083292

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.12, Xinghua Road, Taoyuan Dist., Taoyuan City, Taiwan (R.O.C.)
Symbio, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Symbio
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Symbio = bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===barang cetakan; dispenser pita perekat [kebutuhan kantor]; dispenser pita perekat otomatis untuk penggunaan kantor; kain

dilekatkan untuk keperluan alat tulis; kertas catatan berperekat; kertas*; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga;
perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat untuk keperluan alat tulis; perekat untuk keperluan rumah
tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan alat tulis atau
keperluan rumah tangga; stiker; stiker [alat tulis]; tempat untuk pita perekat===
===bahan isolasi; ebonit; isolator; kain isolasi; karet cair; karet sintetis; karet, setengah dikerjakan; kertas isolasi; larutan karet;
lembar viscose, selain untuk pembungkus; pita (ban) isolasi; pita isolasi; pita perekat-diri, selain alat tulis dan bukan untuk
keperluan medis atau rumah tangga; resin akrilik, setengah diproses; resin buatan, setengah jadi; resin sintetis, setengah
diproses===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:41:39
540   EtiketJID2021083293

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Karang Bolong II/12 Rt 001 Rw 011, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

DEVITA TJITRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QPOT BY QUEVO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GOLD DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa

restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kedai hot pot; Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering; Restoran; Restoran Masakan Korea; Restoran
daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Sediaan-sediaan makanan; Tempat penyediaan makanan
dan minuman (Snack bar); jasa katering; kafe; layanan restoran swalayan; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan
kerjasama waralaba; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; restoran pizza; warung
kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:42:43
540   EtiketDID2021083294

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. D GG.IV NO.19 RT. 013/RW. 001 KEL. KARANG ANYAR, KEC. SAWAH
WILSON GUNAWAN

Halaman 366 dari 1263



BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOWEL AND CO – PERFECT GIFT FOR EVERYONE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Selampe (Sapu Tangan); handuk dari tekstil; handuk muka dari tekstil; linen mandi, kecuali pakaian; sarung tangan untuk

mencuci; serbet kain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:45:24
540   EtiketDID2021083295

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Cempak Indah Blok K-22, RT 006, RW 005, Kelurahan Bandulan,
Kecamatan Sukun, Kota Malang, Kota Malang, Jawa Timur, 65146

EVIN RAHMAD FITRIANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GO GIRL'S BEAUTY CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink;Biru;Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body

lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
krim kecantikan wajah dan tubuh; lipstik; make-up [kosmetik]; parfum; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun-sabun; sampo dan kondisioner
untuk digunakan pada rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:46:35
540   EtiketDID2021083296

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Putih Tengah 33 B No.1 RT. 011/RW. 007, kel. Cempaka Putih Timur,
kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Muhammad Shakeel

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Umama Voal Miracle
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas penutup kasur; Alas piring yang terbuat dari tekstil; Alas tempat tidur; Handuk; Kain ihrom; Kain sorban; Kain tekstil;

Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; Kain tekstil untuk interior rumah dan
komersial; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak termasuk dalam kelas
lain; alas meja bukan dari kertas; alas piring dari plastik; alas tidur (seprei); alas tidur kertas sekali pakai; bahan setelan
[tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil; bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari
kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian kerja;
barang potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; barang-barang tekstil
untuk penggunaan di dalam produksi boot; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi sepatu; beludru; brokat;
gorden; handuk mandi besar; handuk muka dari tekstil; hiasan [kain]; kain denim; kain kafan; kain katun; kain linen; kain
minyak; kain muslin; kain pashmina; kain pelapis; kain rajutan; kain rami; kain satin; kain sutera; kain tekstil karet; kain tekstil
microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kantong tidur;
kelambu; kelambu kain; kelambu tempat tidur; lapisan [tekstil]; lembaran [tekstil]; pelindung kasur [alas tidur]; penutup sofa;
permadani tekstil; saputangan tekstil; sarung bantal; selimut; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut penutup; serbet kain;
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serbet meja dari tekstil; sprei; sprei bayi; syal [kain]; taplak meja bukan dari kertas; taplak meja dari tekstil; tekstil; tekstil
berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil rumah tangga; tekstil tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil
tenun memiliki sifat pelindung terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk dekorasi interior; tekstil untuk perabotan;
tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tikar [alas gelas] dari tekstil; tirai; tirai dari tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:47:19
540   EtiketDID2021083297

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Duta Garden Blok D 1/45 Lt. 2  Jurumudi Baru, Benda, Kota Tangerang,
Banten, 15124

PT. SURYA TRI ARTHAYASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nurhidayah S.H
Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DECOEDGE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau plastik; Bahan perlindungan permukaan plastik yang dilaminasi dalam

sifat plastik termoset yang dilaminasi yang diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan permukaan kerja yang terbuat
dari kayu atau plastik; Film kopolimer untuk digunakan dalam aplikasi industri dan komersial; Film plastik pelindung untuk
badan mobil.; Film plastik untuk kaca arsitektur; Film plastik untuk menghalau infra merah dan ultraviolet; Lapisan film/plastik
pengaman untuk mobil; Lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik; Lapisan plastik bukan untuk pembungkus;
Lapisan plastik untuk keperluan pertanian; Lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri; Lapisan tipis
(films) nilon selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut
dalam industri; Lapisan tipis (films) plastik setengah diolah; Lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; Lapisan tipis (films)
poliamida selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; Lembar plastik pvc; Lembaran
plastik untuk keperluan pertanian; PVC tape; Papan (dari plastik); Pelapis anti gores; Pelapis meja; Pelapis plastik; Perekat
lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan komersial; Permukaan lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer
atau plastik; Pita dan strip plastik (sebagai bahan); Plastik anti gores; Plastik pelindung permukaan agar tidak gores
(premasking tape); Plastik setengah diolah dalam bentuk film; Plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; Plastik
setengah jadi dalam bentuk lembaran, membran, kaset dan pelat untuk kedap air dan isolasi termal dan suara untuk semua
jenis bangunan; Selang PVC; bahan isolasi dari plastik; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi,
plastik isolasi, foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur;
bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur countertops; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan
dari plastik dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk
kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar; bahan
pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk penahan benturan/peredam kejut; bahan penyaringan film
setengah jadi dari plastik; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat
dengan bahan berserat untuk lapisan permukaan laminasi tekanan tinggi; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi
dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan ujung tepi, band tepi dan papan
pinggir; busa lembaran poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; film PVC dengan perekat untuk membungkus
kendaraan komersial untuk keperluan iklan atau promosi lainnya; film anti-dazzle untuk windows [film berwarna]; film anti-silau
untuk jendela; film plastik; film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik berwarna untuk
digunakan pada windows; film plastik laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik laminasi untuk digunakan
pada windows; film plastik reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik setengah jadi dari bahan
penyaringan/filtrasi.; film plastik untuk digunakan dalam kertas laminasi; film plastik untuk keperluan pengemasan, bantalan
atau isian; film plastik, selain untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik, selain untuk pengemasan; film polimer untuk
digunakan dalam manufaktur; film poliuretan untuk digunakan dalam menyegel dan mengisolasi bangunan; film poliuretan
untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai penghalang kelembaban; film poliuretan,
selain untuk pembungkus; film polypropylene, selain untuk pembungkus; film selulosa asetat digunakan sebagai bahan
kemasan; film selulosa asetat, selain untuk pembungkus; lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri;
lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses
lebih lanjut dalam industri; lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; lapisan tipis (films) plastik untuk keperluan industri sebagai
bahan pelindung; lapisan tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) poliester selain untuk
pembungkus; lapjsan tipis (films) plastik setengah diolah; lembaran karet untuk keperluan pengepakan; lembaran karet untuk
tujuan penyegelan; lembaran plastik; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran plastik
berlapis perekat untuk digunakan dalam pembuatan grafik iklan, papan tanda/sign, label, dan dekorasi; lembaran plastik
berperekat untuk digunakan di pabrik; lembaran plastik dengan sambungan khusus; lembaran plastik untuk digunakan sebagai
membran untuk keperluan kedap air; lembaran plastik, selain untuk pembungkus; lembaran selulosa yang diregenerasi, selain
untuk pembungkus; lembaran tipis  plastik dengan perekat untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang
tahan lama; pengisi untuk sambungan panel dan lapisan industri yang terbuat dari senyawa dari mineral non-logam untuk
isolasi panel eternit; plastik diekstrusi dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk
batangan untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur;
plastik diekstrusi dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis;
zat plastik setengah jadi untuk bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal
(cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:47:34
540   EtiketDID2021083298

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mabes Abri Delta No. 7 Rt 005 RW 06, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13860

Ida Zuraida, Moh Haidir

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jeonsa Coffee Roastery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pejuang Kopi
591 Uraian Warna : Unsur warna dalam label Merk; Hitam, Putih, Abu-abu,
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat;

Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Macchiato
(minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Minuman Kopi Hawai; Minuman berbahan dasar
kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es
krim]; biji kopi panggang; campuran kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas; ekstrak kopi; es kopi; isian kantong
penyaring kopi tetes; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kopi; kopi bubuk; kopi giling;
kopi kantongan; kopi yang belum dipanggang; makanan penutup dengan rasa kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman
kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang
dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; perasa sirup
untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman
kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:48:21
540   EtiketDID2021083299

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ZheJiang Sheng FengHua Shi xi Kou, Zheng Xu Xi Cun xiao Xi Ao 2 Zu 56 Hao,
Chinese

CHEN, JIANBO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bastian Hasan S.H.,S.T.,M.T.,M.H.,
BAZT Law Office & Consultants  Gedung Thamrin City, Lantai 3 Blok G28 Nomor 7-
8, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUESI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah arang;

Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Perona mata;
lipstik; maskara; masker pembersih untuk wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
memurnikan arang; masker wajah smoothing; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; perona mata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:49:04
540   EtiketJID2021083300

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. D GG.IV NO.19 RT. 013/RW. 001 KEL. KARANG ANYAR, KEC. SAWAH
BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

WILSON GUNAWAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOWEL AND CO – PERFECT GIFT FOR EVERYONE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor; Layanan ritel toko serba ada online; Pengecer barang-barang; agen impor-ekspor;

pemasaran; toko grosir; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:49:37
540   EtiketJID2021083301

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOMETHINC TOWN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Somethinc (3) daftar IDM000848351
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan jejaring sosial online dalam bidang perawatan kecantikan dan pribadi; jasa agen perkenalan sosial; jasa jejaring

sosial berbasis internet; jasa jejaring sosial daring (online); layanan jejaring sosial online yang dapat diakses melalui aplikasi
seluler yang dapat diunduh.; layanan klub sosial (layanan hiburan, olahraga, dan budaya)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:50:05
540   EtiketJID2021083302

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEMBAR MAS BARAT NO. 5, KEL. ANCOL, KEC. REGOL, Kota Bandung, Jawa
Barat

RIANTO RUSLIE , LOEKITO HARTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TANAGA
Merek Kata

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

dan minuman; Jasa penyewaan villa; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan;
Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Kedai barbekyu; Kedai es; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai yang
menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman;
Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Layanan menjemput makanan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Warung makan; akomodasi
sementara; bar kopi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan amal, yaitu,
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan bar dan bistro; layanan bar kopi dan kedai
kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan lounge hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet;
layanan restoran keliling; layanan wisma; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; menyajikan
makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di bistro; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pemesanan kamar hotel untuk
wisatawan; penyediaan informasi hotel; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara
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untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow;
penyewaan handuk untuk hotel; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan
24 jam; restoran, bar dan layanan katering; salad bar [layanan restoran]; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:51:37
540   EtiketDID2021083303

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-5, Utajima 4-chome,
Nishiyodogawa-ku, Osaka,
Japan

Ezaki Glico Kabushiki Kaisha (also trading as Ezaki Glico Co., Ltd.)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLICO, A WHOLESOME LIFE IN THE BEST OF TASTE + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GLICO : bagian dari nama pemohon.
A WHOLESOME LIFE IN THE BEST OF TASTE : merupakan suatu penamaan.
Lukisan.

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Kue; Mie; Permen; Sorbet (es); biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bumbu pasta

kari; cokelat; es krim; es teh; es yang dapat dimakan; gula-gula; karamel [permen]; kari [rempah-rempah]; keripik [produk
sereal]; kerupuk; kopi; kue beras; kue pastry; kukis (kue kering); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan
berbasis sereal; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar teh; pai; panekuk; permen karet kunyah; pizza; puding; roti berlapis; roti*; rusks; serbat [es]; sereal jagung;
tapioka; teh; wafel; yogurt beku [es gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:54:32
540   EtiketDID2021083304

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Putih Tengah 33 B No.1 RT. 011/RW. 007, kel. Cempaka Putih Timur,
kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Muhammad Shakeel

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Umama Voal Miracle
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana; Mukena; Pakaian muslim; alas kaki; atasan berkerudung; baju busana muslim; cadar; celana haji;

celana panjang; celana pendek; dalaman jilbab; gamis; jaket; jaket berkerudung; jilbab; kaos; kaos oblong; kaos polo; kaos
singlet; kaus kaki; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kerudung [pakaian]; manset; pakaian;
pakaian dalam; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; sandal; sarung; sepatu; sorban; syal dan jilbab; syal
pashmina; syal sutra; topi; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:55:48
540   EtiketJID2021083305

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Suite 10529, Level 1, 6 Johnsonville Road, Johnsonville, Wellington, 6037
MOON VENTURES LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budhi Ghama S.H., M.H.,
Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : EASYCRYPTO & Logo
566 Arti Bahasa : EASYCRYPTO = KRIPTO MUDAH
591 Uraian Warna : hitam, kelabu, ungu tua, dan ungu muda
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Jasa analisis industri dan penelitian, yaitu, analisis industri dan

evaluasi material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi untuk memastikan penyesuaian
dengan standar industri, penelitian industri di bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan
panas bumi; Jasa komputer sehubungan dengan sertifikasi transaksi bisnis dan persiapan laporannya; Jasa penelitian;
Kompilasi database yang terkomputerasi di bidang mata uang virtual; Layanan penelitian, analisis dan desain teknis; Layanan
penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk perdagangan, penyimpanan,
pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi
pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Layanan teknologi di bidang manajemen aset digital; Penyediaan
pemrograman komputer untuk digunakan dalam transaksi mata uang virtual; desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; desain perangkat keras komputer; desain perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, dan
implementasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan dompet token utilitas; desain, pengembangan, dan
implementasi solusi perangkat lunak untuk keamanan mata uang digital; digitalisasi dokumen [pemindaian]; hosting konten
digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas tertambah (augmented reality)] di internet; informasi, layanan konsultasi
dan konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; jasa analisis industri dan penelitian; jasa komputer, yaitu,
menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu, menyediakan platform
perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan dalam verifikasi otentikasi transaksi melalui blockchain(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi);
jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan
blockchain (sistem  pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat
dan melacak transaksi; jasa pendukung teknis dalam bidang penyimpanan data, manajemen data dan cadangan data
elektronik, di perangkat dan di awan; jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa penelitian,
pengujian dan analisis industri; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan  transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran
komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; jasa penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi
komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan
menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi
buku besar yang didistribusikan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase
dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain
(sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara on-line
dalam bentuk platform perdagangan untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan
(SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang
terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan
perancangan yang berkaitan dengannya; konfigurasi sistem dan jaringan komputer di bidang transaksi mata uang virtual;
layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan objek elektronik terdesentralisasi untuk end-to-end dienkripsi
dan didukung oleh blockchain dan pembayaran blockchain; layanan komputer, yaitu, menyediakan sistem penyimpanan file
elektronik terdesentralisasi dan platform penyimpanan cloud open source (open source cloud); layanan konsultasi teknis yang
terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset),
token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas; layanan platform sebagai layanan (PaaS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait
dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token
kripto, dan token utilitas; membuat dan memelihara situs web di bidang mata uang virtual; menyediakan layanan otentikasi
untuk menggunakan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain untuk transaksi cryptocurrency; menyediakan perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang
digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
asset), token digital, token kripto (cryto token) dan aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengeluarkan/menerbitkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan
dalam perdagangan, kliring, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, konfirmasi, dan manajemen risiko perdagangan
keuangan untuk transaksi pasar pertukaran di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat
lunak untuk digunakan dengan dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dengan mata uang digital; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai dompet
mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui
jaringan komputer; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan open source untuk
digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menghitung
parameter terkait dengan transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk mengaudit mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token)
dan transaksi token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pembayaran token
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utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; menyediakan perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving),
menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran;
menyediakan perangkat lunak untuk pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; menyediakan
perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor,
mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan
mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya di platform perdagangan;
menyediakan situs web yang menampilkan informasi keuangan mengenai mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan pembayaran token utilitas;
pengembangan perangkat keras komputer; pengembangan perangkat lunak komputer; penggunaan sementara piranti lunak
yang tidak dapat diunduh untuk enkripsi dan dekripsi data, kriptografi, otentikasi pengguna komputer, dan pemantauan
kepatuhan pelaporan, dan analitik; penyediaan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi mata uang virtual;
penyediaan waktu akses ke program komputer untuk digunakan dalam transaksi mata uang virtual; penyewaan komputer dan
perangkat lunak komputer; penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan; penyimpanan elektronik mata uang virtual,
mata uang digital, dan cryptocurrency; penyimpanan file dan dokumen secara elektronik; platform sebagai suatu layanan
(PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola blockchain dan driven token (token driven),
sistem komputer penyimpanan terdistribusi; rekaman cloud dan layanan penyimpanan; verifikasi identifikasi pribadi [keamanan
komputer]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:57:17
540   EtiketDID2021083306

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok LL No. 14-15
Kel. Dadap, Kec. Kosambi
, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. THC MEDIKA INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CCRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Filter untuk pemurnian air; Peralatan pemurnian dan pengolahan air;

Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; aparat pemurnian untuk pembuangan air; filter air
reverse osmosis untuk keperluan industri; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis; filter impurities (impurities
filters) untuk instalasi pemurnian air reverse osmosis; filter pemurnian air reverse osmosis; filter tekanan berlebih untuk
pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter untuk air minum reverse osmosis; filter untuk digunakan dengan peralatan
untuk pasokan air reverse osmosis; instalasi pemurnian air reverse osmosis; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis;
mesin pemurnian air; tabung air (water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air reverse osmosis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 16:57:40
540   EtiketDID2021083307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 505, No.13, Hengzhong Road, Xin'an, Chang'an Town, Dongguan City,
Guangdong Province, 523000

Dongguan seamok Technology Co.,Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RIRO + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; adaptor listrik; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; alat pengolah data;

bantalan telinga untuk headphone; baterai, listrik; casing untuk ponsel pintar; diafragma [akustik]; dudukan disesuaikan untuk
laptop; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; headphone; kabel listrik; klakson untuk pengeras suara; komputer yang
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bisa dipakai; kotak baterai; monitor tampilan video yang dapat dipakai; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pengeras suara;
pengisi daya baterai; penutup untuk smartphone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:00:38
540   EtiketJID2021083308

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Suite 10529, Level 1, 6 Johnsonville Road, Johnsonville, Wellington, 6037
MOON VENTURES LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budhi Ghama S.H., M.H.,
Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EASYCRYPTO & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EASYCRYPTO = KRIPTO MUDAH
591 Uraian Warna : hitam, kelabu, ungu tua, dan ungu muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa penyediaan layanan dan informasi

pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency
(mata uang virtual).; Layanan pelatihan; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak
dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; Publikasi teks dan karya grafis orang lain secara online
yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi visual; jasa pelatihan dan
pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa penerbitan, yaitu
jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara
pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa publikasi elektronik; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; kegiatan olahraga dan budaya; layanan pelatihan pendidikan komputer;
layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang perdagangan efek; layanan produksi multimedia; melakukan acara
hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar; mengatur, memimpin dan
menyelenggarakan lokakarya pelatihan; menyediakan pelatihan on-line; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di
bidang perencanaan keuangan; menyediakan video pembelajaran online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:01:46
540   EtiketDID2021083309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PANTAI INDAH KAPUK TOHO, BLK D/16, RT/RW:001/003, KAMAL MUARA,
PENJARINGAN JAKARTA UTARA , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14470

CHEN ZHONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHOPEETAPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isolasi listrik (duct tape); PVC tape; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi,

foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; lakban; lakban
untuk pengepakan; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; pita (ban) isolasi; pita listrik; pita perekat (seal tape); pita
perekat untuk penggunaan industri dan komersial; pita perekat-diri, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau
rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:01:46
540   EtiketD152021083309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trikora II Kel. Danaweria Kec. Fak Fak Tengah Kab. Fak Fak Papua Barat,
Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, 98012

CV. Semarak Krawedi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRAWEDI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH, HIJAU dan KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air mineral; air minum; air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:02:50
540   EtiketJID2021083310

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Andara Dalam Kav No 3 C RT.RW 001/005
Pangkalan Jati Baru Cinere
, Kota Depok, Jawa Barat

Wulansari Juliani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno  Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung
Gde Agung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bubu Bersih
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning, Merah, Hijau, Krem, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:02:58
540   EtiketDID2021083311

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Mangkalaya Residence Block C II No.9 RT. 001/007, Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat

U. Kadarisman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kalia Beauty
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau , Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun kosmetik; gel kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; krim kosmetik; lulur kosmetik; pensil kosmetik; sabun

kosmetik; salep kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:04:38
540   EtiketJID2021083312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STATES SOCIETY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : merah, biru, krem
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan jejaring sosial online dalam bidang perawatan kecantikan dan pribadi; jasa agen perkenalan sosial; jasa jejaring

sosial berbasis internet; jasa jejaring sosial daring (online); layanan jejaring sosial online yang dapat diakses melalui aplikasi
seluler yang dapat diunduh.; layanan klub sosial (layanan hiburan, olahraga, dan budaya)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:05:03
540   EtiketJID2021083313

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Suite 10529, Level 1, 6 Johnsonville Road, Johnsonville, Wellington, 6037
MOON VENTURES LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budhi Ghama S.H., M.H.,
Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EASYCRYPTO & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EASYCRYPTO = KRIPTO MUDAH
591 Uraian Warna : hitam, kelabu, ungu tua, dan ungu muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa akunting; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang

terdesentralisasi).; Layanan kliping berita online; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data
pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,  khususnya yang
mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, tren dan
tindakan bisnis dan pasar; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut,
layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media
elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Menyediakan pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Pemasaran dan
periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembukuan, menyusun laporan rekening; Penerbitan, manajemen dan
penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi bisnis
untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal awal untuk membiayai kegiatan
bisnis; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual; Penyediaan informasi konsumen melalui
jaringan komputer global; administrasi bisnis; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; fungsi kantor; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa konsultasi
usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa pemasaran; jasa
pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce
melalui internet; jasa periklanan; jasa ritel; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual
dan pembeli barang dan/atau jasa; kompilasi dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain
dan cryptocurrency; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan
jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan merchandising; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di
bidang manajemen bisnis; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan
pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang
virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan waralaba yang menyediakan bantuan
bisnis; manajemen bisnis; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen catatan keuangan;
manajemen dan administrasi bisnis; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi pemasaran melalui
situs web; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi
bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency; memelihara registri informasi; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mengatur transaksi perdagangan online; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan
restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan informasi bisnis
melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
organisasi pameran dagang; pembukuan untuk transfer dana elektronik; penelitian bisnis; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan
skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan penjualan; pengembangan bisnis; penyediaan informasi bisnis
dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer
database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual
instrumen keuangan dalam bentuk menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan pasar barang dan jasa
secara daring bagi pembeli dan penjual; perencanaan bisnis strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran
strategis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:06:21
540   EtiketJID2021083314

730 Nama Pemohon : PT. REKA INOVASI TEKNOLOGI
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Alamat Pemohon : SOHO Capital, Central Park, Lantai 32 Nomor 7 Jalan Letjen S. Parman Kav 28
Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 11470

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REKAVA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning dan biru navy
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan

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

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

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

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

Halaman 386 dari 1263



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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:07:00
540   EtiketDID2021083314

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Cempaka Putih B12, Jl. Letjend Suprapto No. 160, Cempaka Baru,
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10640

PT. ELECTRO AUDIO ENGINEERING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rita Wihardja S.H.
HARMONY PATENT, Apartemen Istana Harmoni Lantai Dasar  1J, Jl. Suryopranoto
No. 2, Jakarta 10130

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: logic system
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemutar karaoke; Perangkat speaker atau audio; Sistem pengeras suara; Unit-unit pengeras suara (Speakers); alat

pembicara; amplifier; box speaker; equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; loudspeakers; mesin karaoke; mikrokontroler;
pengendali daya; power amplifier profesional; speaker audio nirkabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:14:01
540   EtiketJID2021083315

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Mentari Blok Q/8, Surabaya
PT. COFFEE TGC INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE TGC COFFEE
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran, bar,

lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa
restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan klub makan;
Kafe kopi; Kedai kopi; Layanan bar kopi; Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan pemberian nasihat
dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan perjamuan;
Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan
fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyediaan
katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Tempat
makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa
memasak makanan; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bartending; layanan kafe,
bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan koki pribadi; layanan kopi dan bar teh; layanan
makanan dan minuman dibawa pulang; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan restoran cepat saji;
layanan rumah kopi; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani teh, kopi, coklat,
minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway;
persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; pusat makanan/jajan; restoran yang menyediakan makanan cepat
saji dan layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:17:37
540   EtiketDID2021083316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. SLAMET RIYADI GG. RATA ETAM RT. 001/000 KARANG ASAM ILIR KEC.
SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75126

RIZKI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAYANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DAYANA Berarti Pelopor, Pemimpin, Panutan, Pemrakarsa,
591 Uraian Warna : Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion perawatan kulit; Produk perawatan kulit; amber [parfum]; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama

untuk keperluan kosmetik; gel-gel perawatan kulit; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
tangan untuk perawatan kulit; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak-minyak
perawatan kulit; mousse perawatan kulit; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; sachet parfum; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:20:29
540   EtiketDID2021083317

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PANTAI INDAH KAPUK TOHO, BLK D/16, RT/RW:001/003, KAMAL MUARA,
PENJARINGAN JAKARTA UTARA , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14470

CHEN ZHONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIVOTAPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isolasi listrik (duct tape); PVC tape; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi,

foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; lakban; lakban
untuk pengepakan; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; pita (ban) isolasi; pita listrik; pita perekat (seal tape); pita
perekat untuk penggunaan industri dan komersial; pita perekat-diri, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau
rumah tangga===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:22:58
540   EtiketDID2021083318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Putih Tengah 33 B No.1 RT. 011/RW. 007, kel. Cempaka Putih Timur,
kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Muhammad Shakeel

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Umama Basic Voal
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas penutup kasur; Alas piring yang terbuat dari tekstil; Alas tempat tidur; Handuk; Kain ihrom; Kain sorban; Kain tekstil;

Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; Kain tekstil untuk interior rumah dan
komersial; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak termasuk dalam kelas
lain; alas meja bukan dari kertas; alas piring dari plastik; alas tidur (seprei); alas tidur kertas sekali pakai; bahan setelan
[tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil; bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari
kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian kerja;
barang potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; barang-barang tekstil
untuk penggunaan di dalam produksi boot; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi sepatu; beludru; brokat;
gorden; handuk mandi besar; handuk muka dari tekstil; hiasan [kain]; kain denim; kain kafan; kain katun; kain linen; kain
minyak; kain muslin; kain pashmina; kain pelapis; kain rajutan; kain rami; kain satin; kain sutera; kain tekstil karet; kain tekstil
microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kantong tidur;
kelambu; kelambu kain; kelambu tempat tidur; lapisan [tekstil]; lembaran [tekstil]; pelindung kasur [alas tidur]; penutup sofa;
permadani tekstil; saputangan tekstil; sarung bantal; selimut; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut penutup; serbet kain;
serbet meja dari tekstil; sprei; sprei bayi; syal [kain]; taplak meja bukan dari kertas; taplak meja dari tekstil; tekstil; tekstil
berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil rumah tangga; tekstil tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil
tenun memiliki sifat pelindung terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk dekorasi interior; tekstil untuk perabotan;
tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tikar [alas gelas] dari tekstil; tirai; tirai dari tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:23:27
540   EtiketDID2021083319

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Switzerland

Philip Morris Products S.A.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rina Sinaga S.H.,
PT Tilleke & Gibbins Indonesia  Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEREA IVORY WAVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TEREA IVORY WAVE = suatu penamaan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-

barang keperluan perokok; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Batang tembakau; Penguap berkabel untuk rokok-
rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau
tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Tembakau mentah atau yang sudah diolah;
asbak untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; kotak-kotak rokok elektronik
yang dapat di isi ulang; kreteks; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk rokok; pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat elektronik untuk inhalasi
aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk
tembakau dan pengganti tembakau; pipa tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; snus; tabung rokok; tembakau
kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:25:01
540   EtiketDID2021083320
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: C/O TMF GROUP 8TH FLOOR, 20 FARRINGDON STREET, LONDON, UNITED
KINGDOM EC4A 4AB

FONTAINE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MILLESIME
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MILLESIME = merupakan kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Pengharum ruangan; Perlengkapan mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); air

parfum; balm cukur; busa cukur; deodoran untuk penggunaan pribadi; gel cukur; lotion untuk jenggot; minyak esensial; minyak
kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak wangi; parfum; sabun cukur; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun-sabun;
sediaan cukur; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan
perawatan rambut; wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:25:19
540   EtiketDID2021083321

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Mitra Sunter, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Kelurahan Sunter Jaya, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. Sisma Medika Internasional

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sismapharma
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Hijau Kekuningan, Hijau Alami, Hijau Kebiruan (Cyan)
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster,

jurnal kosong, buku catatan; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong,
buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Brosur-brosur; Kop
surat; Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Pamflet
dalam hal periklanan; Pamflet panduan; Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; Poster periklanan; Pulpen;
Spanduk dari kertas; Spanduk untuk di jalan terbuat dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); alat tulis (kartu
nama, kop surat); amplop; amplop kertas untuk kemasan; amplop manila; amplop plastik untuk kemasan; amplop surat;
bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita
berkala, alat tulis menulis; barang-barang publikasi tercetak; brosur cetak; brosur informasi yang dicetak; brosur komputer;
brosur yang dicetak; buku memo; buku-buku memori [album foto]; cap [stempel]; file surat; folder untuk surat; foto-foto; foto-
foto [dicetak]; gambar stempel; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong
surat yang terbuat dari kertas; kertas amplop; kertas cetak offset untuk pamflet; kertas dan karton dan barang-barang terbuat
dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas kop surat; kertas tulis dan amplop [alat tulis];
kertas untuk kertas kop surat; klip surat; map; map lembaran lepas; map plastik; map surat; map untuk kertas; pajang spanduk
kertas; pajangan spanduk karton; pajangan spanduk kertas; pamflet; pamflet iklan; pamflet tercetak; papan poster; pemegang
(tempat) surat; portofolio dokumen [alat tulis]; portofolio dokumen seperti surat referensi, laporan peringkat, dan sertifikat
pelatihan yang mendokumentasikan pencapaian profesional [album foto]; poster; poster kertas; poster yang dilepas; poster
yang terbuat dari kertas; pulpen; rak surat; sampul [alat tulis]; sampul dokumen dari kertas; sampul pelindung untuk buku;
sampul untuk dokumen; sampul untuk kertas; spanduk kertas; stempel alamat; stempel berdiri; stempel karet; stopmap;
surat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:27:01
540   EtiketDID2021083322

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok LL No. 14-15
Kel. Dadap, Kec. Kosambi
, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. THC MEDIKA INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: CCHD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat pencuci darah; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi

untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit ginjal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:27:18
540   EtiketDID2021083323

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RS. Fatmawati V No. 72 RT. 001/RW. 007, Gandaria Utara, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Bika Parama Cipta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIKA LIVING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain penutup furnitur yang disesuaikan dengan bentuknya; Meja [furnitur]; Rak meja [perabot]; bangku [furnitur]; bangku

wakil [furniture]; cabinet [perabot]; coaster karpet untuk melindungi kaki furnitur; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur
dek; furnitur kamar tidur; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur tempat duduk; furnitur
wallpaper; layar [furnitur]; lemari indeks [furniture]; mebel; panel kayu dekoratif [furnitur]; penutup furnitur dari kain; perabot
rumah tangga; perabotan; rak [perabot]; rak kayu [perabot]; rak pakaian [perabot]; sofa; tempat tidur; tirai jendela dari kain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:27:32
540   EtiketDID2021083324

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Suite 10529, Level 1, 6 Johnsonville Road, Johnsonville, Wellington, 6037
MOON VENTURES LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budhi Ghama S.H., M.H.,
Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EASYCRYPTO & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EASYCRYPTO = KRIPTO MUDAH
591 Uraian Warna : hitam, kelabu, ungu tua, dan ungu muda
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konten audio, video, dan multimedia yang direkam sebelumnya; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang

terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher
dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam
akun pelanggan; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat
akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna
untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan,
apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat
lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet digital; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memverifikasi transaksi cryptocurrency di blockchain; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata
uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak
komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komunikasi
untuk menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.;
Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam asuransi; Perangkat pelacak dan penentuan lokasi untuk
merekam dan mentransmisikan koordinat lintang dan bujur untuk melaporkan posisi global suatu aset termasuk yang melekat
padanya untuk peralatan pertambangan dan konstruksi; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan;
Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; alat dan instrumen
untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; dompet perangkat keras
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cryptocurrency; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu loyalitas yang dikodekan; konten audio, video, dan multimedia pra
rekaman yang dapat diunduh; media digital, yaitu, konten media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency;
perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dompet mata uang kripto; perangkat keras
komputer; perangkat keras komputer untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
dan penambangan aset digital (digitized asset); perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual;
perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan
dalam pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan
perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet aset digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai
dompet mata uang digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang virtual;
perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer
untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat
lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer untuk penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer
untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk
perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat
lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency;
perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan
memvalidasi transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan kontrak pintar berbasis blockchain; perangkat lunak komputer
yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang digital; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak permainan komputer
menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak untuk digunakan
dalam pengelolaan dan implementasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions);
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual;
perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
token) dan akun token utilitas (utility token accounts); perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital,
token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk mengelola mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto token) dan pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak untuk mengelola mata
uang kripto (crypto currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); perangkat lunak untuk mengembangkan,
menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting),
membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk pertukaran
mata uang kripto; perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat
lunak yang dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata
uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk
berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
perdagangan elektronik, menyimpan, mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang digital dan fisik, dan
mengelola pembayaran mata uang digital dan fisik serta transaksi pertukaran; perangkat lunak yang digunakan dalam
menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; piranti lunak untuk kriptografi; platform perangkat
lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang
memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; program komputer untuk
perdagangan elektronik mata uang virtual; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:29:03
540   EtiketDID2021083325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 23F/A Woolim Blue Business Center, 583 Yangcheon-ro, Gangseogu, Seoul 07547,
Republic of Korea

Younglimwon Softlab Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SystemEver AccounTax & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Muda, Hitam, Abu-abu dan Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak

komputer untuk sistem akuntansi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan,
membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk manajemen bisnis; perangkat lunak persiapan pajak; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam transmisi dan menerima data melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global;
piranti lunak untuk manajemen resiko bisnis; piranti lunak untuk mengakses, mempertanyakan dan menganalisa informasi
yang tersimpan di database dan gudang data; piranti lunak untuk perencanaan sumber daya perusahaan (ERP)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:29:52
540   EtiketJID2021083326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DANAU BALAI, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, 21427
AHMAD RIDWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIGA OLIMPIADE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===konsultasi pendidikan; layanan pendidikan dan pengajaran; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan;

melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau
hiburan]; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyelenggaraan seminar pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:30:11
540   EtiketDID2021083327

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Putih Tengah 33 B No.1 RT. 011/RW. 007, kel. Cempaka Putih Timur,
kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Muhammad Shakeel

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Umama Basic Voal
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana; Mukena; Pakaian muslim; alas kaki; atasan berkerudung; baju busana muslim; cadar; celana haji;

celana panjang; celana pendek; dalaman jilbab; gamis; jaket; jaket berkerudung; jilbab; kaos; kaos oblong; kaos polo; kaos
singlet; kaus kaki; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kerudung [pakaian]; manset; pakaian;
pakaian dalam; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; sandal; sarung; sepatu; sorban; syal dan jilbab; syal
pashmina; syal sutra; topi; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:31:14
540   EtiketJID2021083328

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOHO Capital, Central Park, Lantai 32 Nomor 7 Jalan Letjen S. Parman Kav 28
Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT. BARITO INTEGRA TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barito Technologies
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Barito teknologi
591 Uraian Warna : Biru Navy , putih, dan biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aktifitas keinsinyuran dan teknis; Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis; Aktivitas konsultasi komputer; Analisis  genetika

dan layanan pelaporan  untuk keperluan penelitian dan ilmiah; Analisis data teknis, yaitu analisis industri dan evaluasi data
dari material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi untuk memastikan penyesuaian
dengan standar industri; Analisis data terkomputerisasi; Analisis ilmiah dan teknis; Analisis ilmiah, penelitian,  dan
pengembangan di bidang kesehatan, gizi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan psikologis; Analisis risiko polusi;
Analisis untuk minyak dan gas; Analisis untuk produk pelumas atau fluida mesin; Arsitektur; Backup data di luar situs yang
berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Bidang fisika (Penelitian); Blockchain berbentuk layanan; Bukti layanan konsep untuk orang lain, yaitu,
konsultasi ilmiah dan teknis dan layanan penelitian yang berkaitan dengan desain eksperimen, persiapan perpustakaan,
kontrol kualitas perpustakaan, pelacakan sampel, kontrol kualitas sampel, dan persiapan protokol dan panduan pengguna
yang disesuaikan; Desain arsitektural dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain arsitektural; Desain atau
perancangan kendaraan bermotor; Desain bangunan dan struktur teknik sipil; Desain chip semikonduktor untuk orang lain;
Desain dan pengembangan jaringan komunikasi elektronik; Desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer;
Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat keras
komputer dan perangkat lunak komputer, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer; Desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer untuk pengelolaan rantai pasokan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk
kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputasi awan berhubungan
dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan
perangkat lunak operasi untuk jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk
mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga
akhir produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Desain dan pengembangan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal, komputer
dan video games; Desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam; Desain dan pengembangan sistem
teknologi energi yang terbarukan; Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait interior arsitektural; Desain
dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait renovasi bangunan, rumah atau interior; Desain dan penyediaan
informasi, saran dan konsultasi terkait warna, interior dan eksterior; Desain dan persiapan  database untuk orang lain untuk
mengumpulkan,  menyimpan, menganalisis dan melaporkan informasi biologis di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian
genetik,  dan genetika asam nukleat; Desain gedung secara keseluruhan, dan infrastruktur gedung secara keseluruhan;
Desain industri dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain industri; Desain interior bangunan, kantor dan
apartemen; Desain kapal; Desain karakter animasi; Desain karakter game; Desain karakter game online; Desain kartu pos
dengan karakter kartun; Desain komputer; Desain komputer, komputer notebook, komputer laptop, komputer portable dan
komputer genggam; Desain mesin dan perangkat elektronik dan telekomunikasi; Desain mesin konstruksi dan
aparat/peralatan untuk pekerjaan perbaikan beton dan pekerjaan anti- korosi (anti karat) (termasuk bagian-bagiannya)
maupun peralatan yang terdiri atas mesin dan peralatan ini; Desain mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk perbaikan
dan penguatan bangunan dan struktur lainnya (termasuk bagian-bagiannya) maupun peralatan yang terdiri atas mesin dan
peralatan ini; Desain mikrokomputer, sirkuit  frekuensi-tinggi, peralatan optoelektronik serta sistem catu daya; Desain
pemrograman komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan pemrograman komputer; Desain peralatan dan mesin-
mesin untuk keperluan pengemasan; Desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengelolaan energi;
Desain perangkat lunak komputer dalam bidang keamanan, peranti pengunci serta kendali akses; Desain perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan mesin, terminal serta untuk peralatan pengendali akses serta pemonitor waktu; Desain
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau
pemeliharaan perangkat lunak komputer; Desain perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer,
konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak komputer,
pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan
sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program komputer,
penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak dapat diunduh secara online,
penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan
dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana
kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi
sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun
otomatis.; Desain perangkat lunak ponsel; Desain perangkat lunak untuk orang lain untuk mengoptimalkan dan
memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; Desain
perangkat lunak untuk orang lain untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk
telepon pintar; Desain permainan (game); Desain produk; Desain program komputer; Desain program komputer yang
memanfaatkan kecerdasan buatan; Desain rumah dan pusat pengembangan; Desain seni grafik; Desain serta penyediaan
informasi, saran dan konsultasi terkait renovasi dapur dan kamar mandi; Desain sistem informasi yang berkaitan dengan
keuangan; Desain situs web; Desain teknis, perencanaan dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi; Desain telepon;
Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; Desain, pembuatan atau pemeliharaan program kalkulator elektronik;
Desain, pembuatan, hosting dan pemeliharaan situs web; Desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; Desain,
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pemrograman, atau pemeliharaan pemrograman komputer yang digunakan untuk perantara pembelian, penjualan dan
penukaran mata uang virtual; Desain, pemrograman, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual; Desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak
untuk platform komputasi terdistribusi; Desain, pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak
komputer; Desain, rekayasa dan pengembangan kustom komponen listrik dan elektronik untuk digunakan pada peralatan
komunikasi, telekomunikasi dan pemrosesan sinyal audio; Desain, rekayasa dan pengembangan kustom perangkat
semikonduktor, sirkuit terintegrasi, dan papan sirkuit; Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software) komputer; Diagnosa dan investigasi kerusakan pada beton bertulang; Diagnosis dan konsultasi yang
berkaitan dengan pengukuran keamanan jaringan komputer; Diagnosis dan konsultasi yang berkaitan dengan pengukuran
keamanan jaringan telekomunikasi; Diagnosis kesalahan dan perlindungan virus dari program komputer; Diagnosis kesalahan
pada program komputer; Diagnostik klinikal dan jasa-jasa konsultasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal,
penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan,
penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran
hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian
genetika dan genetika; Disain chip semi-konduktor untuk orang lain; Disain perangkat lunak komputer untuk orang lain; Disain
sirkuit terpadu untuk orang lain; Eksplorasi minyak dan gas; Eksplorasi produk pelumas atau fluida mesin; Evaluasi asset yang
tidak terlihat; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi
konten on-line; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan
film, olahraga, komedi, drama dan musik; Hosting konten digital pihak ketiga yang berupa foto, video, teks, data, gambar, situs
web, dan karya elektronik lainnya di internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Hosting layanan jaringan  online (daring) yang memungkinkan  pengguna untuk menyimpan,
menganalisis dan berbagi data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika  asam nukleat; Hosting
layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi data di bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian
klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian
dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan
pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Hosting platform
perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Hosting platform perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform pelacakan
dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform
untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan dari produk kemasan; Hosting situs web komputer melalui
komputasi cloud; Hosting perangkat lunak aplikasi komputer untuk mencari dan mengambil informasi dari database dan
jaringan komputer; Infrastruktur-sebagai-layanan dalam bentuk layanan dukungan teknis, yaitu layanan manajemen
infrastruktur jarak jauh dan di lokasi setempat untuk pemantauan, administrasi, dan manajemen TI sistem cloud  untuk umum
dan swasta serta sistem aplikasi; Inspeksi dan survei rumah untuk memverifikasi kondisi properti; Inspeksi mobil-mobil;
Instalasi dan pemeliharaan  perangkat  lunak komputer dan aplikasi database untuk digunakan  orang lain di bidang
sekuensing, genotipe, penguiian genetik,  dan genetika asam nukleat; Instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan komponen
piranti lunak komputer dari infrastruktur komputasi virtual; Integrasi jaringan komputer dalam industri pengemasan; Integrasi
jaringan komputer dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Integrasi perangkat lunak komputer dalam industri
pengemasan; Integrasi perangkat lunak komputer dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Integrasi sistem
komputer dalam industri pengemasan; Integrasi sistem komputer dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian;
Jaringan komputer dan layanan keamanan Internet; Jasa Perancangan (Desain); Jasa Sertifikasi Profesi; Jasa Teknik Mesin;
Jasa advis, konsultasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa riset dan uji ilmiah, analisis ilmiah dan teknis, konservasi
lingkungan, dan riset dan pengembangan di bidang perlindungan lingkungan dan ekologi.; Jasa analisa data teknis; Jasa
analisa industri, riset industri dan desain industri; Jasa analisas data teknis; Jasa analisis industri dan penelitian, yaitu, analisis
industri dan evaluasi material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi untuk memastikan
penyesuaian dengan standar industri, penelitian industri di bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak
dan gas dan panas bumi; Jasa analisis kegagalan produk; Jasa back-up untuk data sistem komputer dan penyediaan
informasi, saran dan konsultasi terkait; Jasa bantuan teknis mengenai pengoperasian dan pengelolaan situs web untuk orang
lain; Jasa cadangan data komputer; Jasa dan saran dalam hal mengontrol akses orang, yaitu  menyediakan akses yang
aman, situs web untuk anggota saja yang menampilkan teknologi yang memberikan anggotanya kemampuan untuk masuk ke
area daring yang dilindungi supaya dapat melakukan aktivitas layanan keuangan atau memfasilitasi transaksi e-commerce;
Jasa dekorasi acara hiburan; Jasa dekorasi acara pernikahan; Jasa dekorasi acara ulang tahun; Jasa dekorasi pameran; Jasa
dekorasi untuk foto studio; Jasa desain animasi dengan komputer; Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; Jasa
desain dan pengembangan peranti keras dan peranti lunak komputer; Jasa desain dan penyediaan informasi, saran dan
konsultasi terkait untuk tujuan non-periklanan; Jasa desain interior dan konsultasi desain interior, semua di bidang dekorasi
rumah, pengembangan rumah, desain dapur dan kamar mandi, tata ulang dan renovasi; Jasa desain komputer kantor, furnitur,
peralatan telekomunikasi, peralatan konferensi audio dan video, monitor video, speaker, dan headset, dan penelitian produk
teknologi di bidang-bidang tersebut; Jasa desain mesin pencarian; Jasa desain peralatan komunikasi audio-visual dan
telekonferensi, dan penelitian teknologi di bidang-bidang tersebut; Jasa desain perangkat lunak komputer; Jasa desain ponsel;
Jasa desain produk; Jasa desain, pengembangan, peminjaman dan penyewaan komputer dan peranti lunak komputer untuk
layanan perbankan dan keuangan; Jasa dukungan komputer [pemrograman dan instalasi perangkat lunak, perbaikan dan jasa
pemeliharaan]; Jasa dukungan teknis, yaitu jasa manajemen jarak jauh dan daring untuk pemantauan, administrasi, dan
pengelolaan papan merek melalui jaringan; Jasa gambar dengan komputer; Jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan
perancangan yang berkaitan dengannya, yaitu, penelitian ilmiah, analisis dan pengujian material yang digunakan pada proses
pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Jasa ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan manajemen program
pengurangan karbon; Jasa informasi komputer; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan desain
dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan jasa pengetahuan dan teknologi, penelitian dan desain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan program computer; Jasa inspeksi bangunan; Jasa integrasi sistem komputer; Jasa jaringan kemanan
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(penilaian uji dan resiko dari jarangan elektronik); Jasa keamanan jaringan komunikasi terkomputerisasi; Jasa keamanan
pengiriman data dan transaksi melalui jaringan komputer; Jasa keamanan untuk akses kendali ke komputer, jaringan
elektronik dan database; Jasa kepatuhan teknik; Jasa komputer sehubungan dengan sertifikasi transaksi bisnis dan persiapan
laporannya; Jasa komputer, yaitu membuat lingkungan virtual online untuk uji coba virtual lensa kontak dan pencitraan
(makeover) virtual di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa komputer, yaitu menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memposting, mempertunjukkan,
menampilkan, menandai, membuat blog, mengelola, mengumpulkan, mengedit, mengatur, memodifikasi, menganalisis,
melaporkan, menyimpan dan membagikan gambar, termasuk lingkungan virtual offline untuk uji coba virtual yang tersedia di
fasilitas perawatan mata dan informasi di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa komputer, yaitu penyedia
layanan aplikasi (Application Service Provider (ASP)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk penyaringan kolaboratif dan
optimalisasi gambar dan informasi untuk pengecer dan pengiklan merek untuk meningkatkan kemampuan konsumen dalam
mengenali atau mengingat sebuah merek dan belanja online di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa
komputer, yaitu, membuat indeks informasi, situs, dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer untuk orang lain;
Jasa komputer, yaitu, menyediakan peranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang disediakan secara online untuk
penyaringan spam, perlindungan firewall, dan kontrol orang tua; Jasa komputer, yaitu, penyediaan penggunaan sementara
atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online, perangkat lunak aplikasi pemrograman antar muka (API), dan widget
perangkat lunak untuk pembelajaran mesin, penggalian data, permintaan data, dan analisa data; Jasa komputer, yaitu,
penyediaan suatu situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan para pengguna untuk mengelola foto
dan video online mereka; Jasa konservasi lingkungan; Jasa konsultasi dalam bidang internet, www dan jasa keamanan
jaringan komunikasi, jasa keamanan informasi; Jasa konsultasi dalam bidang komputer dan komputasi nirkabel; Jasa
konsultasi dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan makanan dan suplemen makanan; Jasa konsultasi desain kapal; Jasa
konsultasi ilmu pengetahuan dan industri sehubungan dengan bahan bakar, emisi bahan bakar dan karbondioksida dan
masalah lingkungan; Jasa konsultasi mengenai rekayasa (engineering) sistem pembersihan dan dekontaminasi berbasis
pelarut.; Jasa konsultasi penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer dalam bidang pengembangan
environment (area memori komputer) berbasis awan dengan integrasi aplikasi melalui berbagai platform dan perangkat yang
terkoneksi; Jasa konsultasi teknik; Jasa konsultasi teknis, desain dan rekayasa untuk pihak lain di bidang produksi logam;
Jasa konsultasi untuk pihak lain di bidang otomatisasi perangkat lunak.; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan desain
perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel, termasuk telepon bergerak; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan disain
perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel termasuk telepon bergerak untuk digunakan dengan sistem komunikasi dan
komputer; Jasa kontrol kualitas dan otentikasi; Jasa layanan (SaaS) untuk menghubungkan data dari sistem eksternal, yaitu,
database berbasis cloud dan di perangkat yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam perencanaan sumber daya
perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia dan pembuatan
pengolah angka (spreadsheets); Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; Jasa layanan
aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; Jasa layanan diagnostik yang berkaitan dengan kualitas
daya dan analisa sistem tenaga; Jasa layanan konsultasi terknologi di bidang pembangkit energi alternatif; Jasa layanan
pemberian nasehat yang berkaitan dengan efisiensi energi; Jasa layanan pemberian nasihat yang berkaitan dengan
penggunaan energi; Jasa layanan pengujian diagnostik teknis yang berkaitan dengan pengelolaan energi; Jasa manajemen
jaringan komputer, yaitu, memonitor sistem jaringan untuk kegunaan teknis; Jasa manajemen proyek konstruksi (penyusunan
konstruksi, desain dan perencanaan); Jasa memonitor jaringan komputer, yaitu, menyediakan informasi mengenai
pengoperasian jaringan komputer; Jasa merancang, mengembangkan, merekayasa rangkaian suku cadang Kendaraan; Jasa
otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Jasa pemantauan untuk sistem
komputer; Jasa pembuatan perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi;
Jasa pemetaan komputer online; Jasa pemetaan, yaitu, penyediaan sebuat situs web dan tautan situs web ke informasi
geografis, gambar peta, dan rute perjalanan; Jasa pemrograman dan pengimplementasian pengembangan perangkat lunak;
Jasa pemrosesan data komputer; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu pemecahan masalah terkait piranti lunak komputer;
Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis perangkat jaringan komputer dan
masalah piranti keras telekomunikasi; Jasa penelitian; Jasa penelitian dan pengembangan dalam hubungannya dengan
konstruksi bangunan dan dampaknya terhadap lingkungan; Jasa penelitian dan pengembangan di bidang efisiensi energi;
Jasa penelitian dan pengembangan di bidang teknik; Jasa penelitian, analisis dan desain teknik, yaitu penelitian teknis di
bidang akustik dan desain produk baru di bidang konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; Jasa
penelitian, manajemen dan perlindungan lingkungan; Jasa penelitian, pengembangan, analisis dan konsultasi di bidang teknik;
Jasa penelitian, pengujian, evaluasi dan desain teknis, yaitu penelitian teknis di bidang akustik, desain interior, dan pengujian
kualitas produk untuk menguji operasi dan efektivitas peralatan suara yang berkaitan dengan peredam suara di tempat kerja;
Jasa pengecekan dan pengujian kepatuhan teknik; Jasa pengelolaan sistem pembersihan dan dekontaminasi berbasis
pelarut.; Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace
elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Jasa pengembangan perangkat lunak open-
source (Jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan) yang
dapat diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); Jasa pengembangan perangkat lunak open-source
(jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan) yang dapat
diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); Jasa pengujian atau penelitian lingkungan komunikasi;
Jasa pengujian atau penelitian sistem jaringan telekomunikasi; Jasa pengujian atau penelitian unit onboard yang
menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Jasa pengujian kepatuhan; Jasa pengujian kepatuhan
teknis; Jasa pengujian kontrol kualitas, yaitu, jasa pengujian kontrol kualitas produk; Jasa pengujian kualitas, yaitu, jasa
pengujian kualitas produk; Jasa pengujian untuk bangunan dan proyek konstruksi; Jasa pengujian untuk barang dan jasa yang
diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan jasa konstruksi situs arsitek; Jasa pengujian, pengetahuan dan informasi
keamanan komputer; Jasa penyedia konsultasi yang berkaitan dengan mitigasi resiko; Jasa penyedia konsultasi yang
berkaitan dengan perencanaan kapasitas; Jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) berupa perangkat lunak untuk mengontrol,
mengintegrasikan, mengoperasikan, menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi suara yang dikendalikan yaitu,
perangkat elektronik dan perangkat asisten pribadi elektronik yang terhubung dengan awan dan dikendalikan oleh suara, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa penyediaan
halaman web online yang menampilkan informasi pengguna tertentu, yang termasuk mesin pencarian dan tautan web online
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untuk situs web lain; Jasa penyediaan informasi dalam bentuk data, file, aplikasi dan informasi yang terkomputerisasi melalui
sebuah halaman situs web online yang disesuaikan; Jasa penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan menarik
informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia pada jaringan komputer untuk orang lain; Jasa penyediaan mesin
pencarian untuk internet; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk mendapatkan data yang menampilkan informasi di bidang
berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; Jasa penyediaan
otentikasi pengguna untuk transaksi e-commerce; Jasa penyediaan penggunaan sementara peranti lunak online yang tidak
dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian
mereka ketika menggunakan internet; Jasa penyediaan perangkat lunak komunikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk
konferensi suara dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi
komersial dilakukan  secara elektronik melalui internet (e-commerce); Jasa penyediaan software digital interaktif dalam bentuk
form aplikasi kredit berbasis digital yang didistribusikan ke merchant/partner; Jasa penyewaan ruang server jaringan; Jasa
penyimpanan data melalui blockchain; Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi; Jasa penyusunan konstruksi; Jasa
perancangan bahan pengepakan; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan
dalam komputasi melalui jaringan global dan lokal; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak
untuk digunakan dalam menyediakan kemampuan komputasi awan dan jasa teknologi informasi (IT), komputasi, dan
komputasi awan; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam
menyediakan komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa platform
pengembangan perangkat lunak untuk digunakan dalam menghubungkan aplikasi ke sistem dan perangkat perusahaan; Jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan layanan komunikasi terpadu berbentuk layanan (UCaaS); Jasa
perangkat lunak komputer untuk menyediakan kemampuan komputasi awan untuk pengembang aplikasi dan penyedia konten;
Jasa perangkat lunak komputer untuk menyediakan kemampuan komputasi untuk pengembang aplikasi dan penyedia konten;
Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam layanan
komputasi, simulasi, dan analitik yang berkinerja tinggi di bidang teknik dan sains; Jasa perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat lunak; Jasa
perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen database, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk menghubungkan data dari sistem eksternal, yaitu, database
berbasis cloud dan di perangkat yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam perencanaan sumber daya perusahaan,
manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia dan pembuatan pengolah angka
(spreadsheets); Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk mengotomatisasi proses
untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan; Jasa perangkat lunak sebagai
suatu layanan (SaaS) untuk mengotomatisasi proses untuk mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan
data untuk pelaporan; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS), yaitu, hosting perangkat lunak  untuk digunakan
oleh pihak lain untuk digunakan sebagai penyediaan database online berupa berbagai macam informasi minat umum melalui
internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi
dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa
perencanaan dan konstruksi situs web; Jasa proyek manajemen komputer yaitu, sistem informasi, perangkat lunak komputer
dan proyek manajemen infrastruktur; Jasa rekayasa (engineering) sistem pembersihan dan dekontaminasi berbasis pelarut.;
Jasa rekayasa dan desain di bidang aplikasi penerbangan; Jasa rekayasa, khususnya perencanaan proyek teknis dan desain
rekayasa jalur untuk pemrosesan produk web; Jasa riset dan uji ilmiah; Jasa sertifikasi; Jasa sertifikasi bangunan; Jasa
sertifikasi untuk alat dan produk yang memanfaatkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi,
pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi  pita lebar ultra di
dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Jasa
sertifikasi untuk efisiensi energi bangunan; Jasa situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
menemukan pemain game lain dan bermain game melalui jaringan komunikasi; Jasa teknik bangunan; Jasa teknik bangunan
yaitu jasa yang berhubungan dengan ruang dan persyaratan teknis bangunan; Jasa teknik dan konsultasi teknik, yaitu
evaluasi ilmiah dan teknologi yang berupa evaluasi pengukuran di bidang material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi, perkiraan yang berupa perkiraan geologi, penelitian yang berupa penelitian teknik, dan
laporan yang berupa penyusunan rencana dan gambar teknik untuk orang lain; Jasa teknik listrik; Jasa teknik struktural; Jasa
teknologi, yaitu pengoptimalan produk yang berupa pengembangan produk untuk optimasi; Jasa untuk memungkinkan aplikasi
untuk disebarkan melalui jaringan online; Jasa untuk menyediakan analitik, menyimpan sementara data, komputasi dan
routing lalu lintas; Jasa untuk menyediakan jaringan komputasi yang aman dan terpercaya; Jasa urun daya (crowdsourcing)
online, yaitu, menyediakan suatu situs web yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan atau mencari kinerja
pekerjaan, usaha atau proyek; Jasa-jasa desain komputer; Jasa-jasa dibidang computer; Jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu,
layanan help desk untuk bantuan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, dan perangkat dan
peralatan yang terhubung ke jaringan, yang disediakan melalui telepon dan melalui perangkat lunak aplikasi seluler; Jasa-jasa
komputer; Jasa-jasa konsultasi atas penyediaan solusi untuk performa mesin; Jasa-jasa konsultasi berkaitan dengan produk
pelumas atau fluida mesin; Jasa-jasa konsultasi dan desain perangkat lunak komputer; Jasa-jasa laboratorium ilmu
kedokteran; Jasa-jasa memprospek gas; Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan
konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak
komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk
perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut; Jasa-jasa pemantauan jarak jauh atas fungsi dan pemakaian
mesin-mesin konstruksi; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan situs-situs web; Jasa-jasa penelitian
(survey) ladang-ladang minyak dan gas; Jasa-jasa penyanggaan teknikal; Jasa-jasa penyuntingan untuk program-program
komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
berupa perangkat lunak untuk keamanan komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk melindungi komputer dari gangguan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk memfasilitasi komunikasi video antar pihak.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk transmisi elektronik dan pengiriman konten audio, video dan multimedia; Jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses Internet dan jaringan komputer;; Jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengunggah, memposting, menampilkan, mengedit,
mengatur, mentransmisikan, berbagi dan menandai video, gambar, audio, dan konten; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
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layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk pengoperasian sistem televisi kabel, sistem distribusi konten, dan sistem
komunikasi.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan oleh komunikasi
broadband dan industri layanan kabel untuk digunakan dalam manajemen jaringan dan untuk manajemen akun pelanggan;
Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk perdagangan elektronik, video-sesuai-
permintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan menerima email dan pesan instan; Jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan kinerja perangkat
lunak, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, mengelola akun pelanggan
dan akses pelanggan, serta melacak dan mengarahkan iklan ke pelanggan.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di dalam dan dengan
perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian, kontrol
dan kinerja sistem kendaraan; Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak  untuk
pengangkutan , logistik, pialang pabean , dan manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi,
pengiriman barang , manajemen pengangkutan , pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.;
Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan oleh pihak lain untuk
mengimpor, menciptakan, dan mengelola data untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran; Jasa-jasa
perencanaan teknologi; Jasa-jasa teknik untuk proses, peralatan dan fasilitas minyak, gas dan petrokimia; Jasa-jasa teknologi
dan sains berkaitan dengan listrik dan energi terbarukan; Jasa-jasa untuk riset berkaitan dengan minyak dan gas dan industri
petrokimia; Jasa dukungan teknis, yakni pemecahan masalah dalam kaitannya dengan perangkat keras dan perangkat lunak
untuk menghubungkan, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, memvirtualisasikan dan
mengakses jaringan, komputer, dan sistem telepon lokal dan daerah yang luas; Jasa komputer sehubungan
dengan pencarian database dan situs web komputer yang disesuaikan; Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengoperasikan komputer; Kompilasi database yang terkomputerasi di bidang mata
uang virtual; Komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan
produk kemasan; Komputasi awan berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan komputasi latency rendah
dan bandwith tinggi, jasa teknologi informasi (IT), dan komputasi melalui jaringan global dan lokal; Komputasi awan di bidang
sekuensing, genotipe, penguiian genetik,  dan genetika asam nukleat; Komputasi awan yang dilengkapi perangkat  lunak
untuk digunakan  di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Konsultasi arsitektur,
termasuk arsitektur pusat perbelanjaan; Konsultasi dalam design, pemilihan, implementasi dan penggunaan sistem perangkat
keras komputer untuk orang lain; Konsultasi dekorasi acara hiburan; Konsultasi desain sistem komputer; Konsultasi desain
sistem komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; Konsultasi di bidang
pengukuran, konfigurasi, koordinasi dan implementasi integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan
katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, perluasan dan pemisah udara untuk sistem
hidronik dan Hvac, sistem kebakaran pompa sirkulasi fluida, penukar panas, pompa dan booster air limbah domestik, pompa
terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi instalasi air dingin.; Konsultasi dibidang jaringan komputasi awan dan aplikasi
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Konsultasi dibidang
jaringan komputasi awan dan aplikasi berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Konsultasi komputer; Konsultasi penelitian ilmiah di bidang kosmetik; Konsultasi perangkat lunak
dan penyediaan informasi mengenai perangkat lunak berbentuk layanan; Konsultasi profesional yang berkaitan dengan
efisiensi energi pada bangunan-bangunan; Konsultasi profesional yang berkaitan dengan konsevasi energi; Konsultasi teknik
di bidang prediksi dan pengelolaan energi bangunan yang optimal; Konsultasi teknik telekomunikasi; Konsultasi teknis dalam
kaitannya dengan layanan penelitian yang berkaitan dengan makanan dan suplemen makanan; Konsultasi teknis terkait
dengan produksi energi baru yang terbarukan; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-
commerce; Konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi pengoperasian program komputer; Kustomisasi perangkat lunak web,
dan desain antar muka pengguna komputer untuk pihak lain; Laboratorium medis; Lavanan konsultasi  untuk orang lain terkait
dengan pengelolaan  data dan pengembangan  infrastruktur  teknologi informasi di bidang sekuensing, genotipe, pengujian
genetik dan genetika asam nukleat; Layanan E-commerce, yaitu, menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan
perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Layanan Konsultasi arsitektur dan
desain interior; Layanan Konsultasi yang berkaitan dengan analisis sistem komputer; Layanan akreditasi, yaitu, menetapkan
dan menyediakan standar untuk manajemen proyek untuk tujuan akreditasi; Layanan analisa  dan pelaporan  DNA genetik
dan RNA berupa pemberikan pelaporan di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat untuk
keperluan ilmu pengetahuan  dan penelitian; Layanan analisis bahan biologi di bidang sekuensing,  genotip., pengujian genetik
dan genetika asam nukleat; Layanan aplikasi penyedia (ASP) jasa yang menampilkan piranti lunak di bidang konferensi
berbasis web, konferensi audio, pengiriman pesan elektronik, kolaborasi dokumen, konferensi video, dan pemrosesan suara
dan panggilan; Layanan audit sistem komputer; Layanan desain Aplikasi Pemrograman Antarmuka; Layanan desain dan
pembuatan situs web; Layanan desain dan perencanaan yang berkaitan dengan sistem kelistrikan; Layanan desain iklan;
Layanan desain industri; Layanan desain teknis; Layanan diagnostik dan konsultasi klinis di bidang sekuensing, genotipe,
pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Layanan diagnostik komputer dalam menganalisis dan mengurutkan berbagai
macam asam (acid) dan molekul biologis lainnya; Layanan diaknostik computer dalam menganalisis  dan mensekuensi asam
nukleat dan molekul-molekul biologi lainnya  di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat;
Layanan dukungan dan konsultasi teknis untuk mengembangkan aplikasi, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Layanan dukungan pelanggan; Layanan dukungan teknis di bidang
komputer, data, email, web, dan keamanan jaringan; Layanan dukungan teknis termasuk  layanan manajemen infrastruktur
untuk pemantauan, administrasi  dan manajemen komputasi awan Teknologi Informasi dan sistem aplikasi di bidang
sekuensing,  genotipe, pengujian genetik  dan genetlka asam nukleat; Layanan dukungan teknis untuk jaringan komputer dan
solusi konferensi video dan jaringan komputer dan layanan solusi manajemen konferensi video, yaitu, layanan pemecahan
masalah dalam mendiagnosa masalah melalui sistem konferensi video dan piranti lunak jaringan komputer, serta melalui
pemantauan sistem jaringan komputer untuk tujuan dukungan teknis; Layanan dukungan teknis yang tersedia online, melalui
email dan melalui telepon; Layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah mengenai masalah
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perangkat lunak komputer  dan menyediakan pembaharuan  perangkat  lunak, meninqkatkan  dan memodifikasi  perangkat
lunak dan perangkat  lunak yang dihosting di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
Layanan hosting situs web; Layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya, yaitu valuasi,
perkiraan dan penyelidikan ilmiah dan teknologi, layanan konsultasi; Layanan ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan
rekomendasi tindakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dengan biaya yang efektif; Layanan informasi terkait dengan
penggunaan perangkat lunak komputer untuk sistem percetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-
pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan informasi yang terkait dengan penggunaan sistem
kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem percetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-
pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer,
desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer,
layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan
data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer
untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada
program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan
outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs
web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang
tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel,
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting
server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah
perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan
komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan,
pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi
perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer,
konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media
elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain
dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologo,
konsultasi  teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak computer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan computer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet.; Layanan informasi, yang ditawarkan melalui laporan yang dapat diakses melalui jaringan komputer global, pemberian
informasi statistik tentang pesan internet dengan volume tinggi dan komunikasi jaringan lainnya untuk digunakan dalam
pengelolaan sistem informasi; Layanan keamanan Internet, yaitu, layanan yang memantau dan mengumpulkan intelijen
keamanan siber secara global dalam bentuk pengumpulan dan penyebaran informasi dari jaringan komputer tentang ancaman
siber dan malware; Layanan keamanan TI dalam sifat perlindungan dan pemulihan data komputer; Layanan keamanan
komputer dalam hal menyediakan otentifikasi, penerbitan, validasi dan pencabutan sertifikat digital; Layanan keamanan
komputer, yaitu layanan untuk menegakkan, membatasi dan mengendalikan hak akses pengguna sumber daya komputasi
awan berdasarkan kredensial yang ditunjuk; Layanan keamanan komputer, yaitu, pembatasan akses ke dan oleh jaringan
komputer ke dan dari situs web dan media yang tidak diinginkan; Layanan komputasi awan berhubungan dengan platform
untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Layanan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan komputer awan/cloud;
Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang ditentukan pengguna atau
ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan komputer, layanan dukungan
komputer, layanan teknologi, dan layanan konsultasi; Layanan komputer, yaitu menyediakan portal internet yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dari jarak jauh dengan sistem pemantauan, kontrol, dan otomasi
rumah dan lingkungan; Layanan komputer, yaitu, deteksi, blokir, dan otomatisasi penghapusan intrusi jaringan komputer,
malware, virus dan ancaman, enkripsi dan otentifikasi data, pencegahan kehilangan data, pemulihan data, pengamanan
jaringan, dan deteksi, filter, analisa, manajemen, dan pemblokiran komunikasi elektronik; Layanan komputer, yaitu, hosting
fasilitas web on-line bagi pihak lain untuk mengatur dan memonitor jaringan nirkabel, mengelola pengguna, menerapkan
pembaruan piranti lunak, mengatur batas bandwidth, dan memelihara halaman splash bermerek; Layanan komputer, yaitu,
jasa komputer, yaitu, menciptakan dan hosting suatu komunitas online untuk jejaring sosial, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Layanan komputer, yaitu, layanan penyedia hosting
awan dan layanan penyedia di tempat untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi informasi di bidang berbagai macam
asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran
hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat- obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu
pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
metagenomik, dan genetika; Layanan komputer, yaitu, memfilter email yang tidak diinginkan; Layanan komputer, yaitu,
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menciptakan komunitas online bagi pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi dan
sumber daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas
online untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan
terlibat dalam jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum
kepentingan sosial; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna di bidang manajemen proyek
dan profesi manajemen proyek; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk
berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan mereka, membentuk komunitas virtual, terlibat dalam
jejaring sosial, dan bertukar dokumen; Layanan komputer, yaitu, menyediakan pencarian untuk memperoleh data dan
informasi perjalanan melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; Layanan komputer, yaitu menyediakan situs
internet yang menampilkan teknologi untuk digunakan dalam pemantauan lingkungan, sistem kontrol, dan otomasi rumah dan
lingkungan; Layanan konfigurasi program komputer; Layanan konsultasi  penelitian ilmiah di bidang sekuensing,  genotipe,
pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Layanan konsultasi dan dukungan teknis, untuk disain dan pengembangan
alat dan sistem elektronik untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan,
radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon
selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Layanan konsultasi dan informasi
yang berkaitan dengan pemeliharaan dan inspeksi perangkat lunak komputer untuk sistem jaringan komputer dan keamanan
informasi; Layanan konsultasi di bidang analisis data, telemetri, dan jaringan komputer; Layanan konsultasi di bidang desain,
pemilihan, implementasi, manajemen, dan penggunaan piranti keras komputer dan sistem piranti lunak untuk pihak lain;
Layanan konsultasi di bidang telekomunikasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman atau pemeliharaan perangkat
lunak komputer; Layanan konsultasi dibidang komputasi awan berhubungan dengan platform pelacakan dari awal hingga akhir
produk kemasan dan pengemasan; Layanan konsultasi dibidang komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan konsultasi ilmiah dan teknologi, penelitian
dan desain, analisa dan pengembangan industri untuk produsen makanan, minuman, kertas, kertas karton, lapisan karton,
tekstil, produk dari bahan busa, perekat, bahan bangunan, bahan konstruksi, produk perawatan pribadi, produk pembersih,
bahan untuk kemasan, obat-obatan, makanan bayi, suplemen nutrisi, makanan dan minuman bergizi serta pakan untuk
hewan; Layanan konsultasi terkait dengan penggunaan perangkat lunak komputer untuk sistem percetakan dan untuk
perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan konsultasi
terkait dengan penggunaan sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem percetakan dan untuk perangkat untuk
pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan konsultasi yang berkaitan
dengan aplikasi perencanaan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; Layanan
konsultasi yang berkaitan dengan jaringan komputer yang menggunakan lingkungan perangkat lunak; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer yang menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk
sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, manajemen file, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan
dan terkait personel lainnya; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi
identitas pengguna biometrik, verifikasi identitas, otentikasi identitas, transaksi e-commerce, perangkat lunak komputer,
perangkat keras komputer, sistem perangkat lunak komputer online, sistem keamanan data elektronik, kriptografi, enkripsi,
dekripsi, pengodean dokumen identitas, otentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, pemantauan dan perlindungan merek,
perangkat keras dan lunak pengenalan wajah, perangkat keras dan lunak otentikasi sidik jari, perangkat keras dan lunak
pengenalan suara, ancaman keamanan komputer, dan otentikasi data melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi); Layanan kustomisasi desain dan pengembangan peralatan untuk titik nirkabel/wireless point (koneksi
komunikasi nirkabel dimana satu host hanya terhubung dengan satu klien), alat pembaca data pada kartu pintar,  alat yang
aman untuk membaca data pada transaksi kartu kredit dan kartu debit, alat dan terminal pembayaran yang dekat bidang
pembayaran yang dapat dilakukan dengan komunikasi teknologi, alat dan terminal yang memudahkan pembayaran secara
nirkabel  ; Layanan laboratorium  medis di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat;
Layanan nasehat yang berkaitan dengan desain dan pengembangan sistem komputer; Layanan on-line, yaitu pengumpulan
informasi dari anggota mengenai email yang tidak diinginkan, dan pelaporan informasi kepada administrator jaringan; Layanan
otentikasi mobil; Layanan otomatisasi untuk komputer, yaitu, otomasi dan pengumpulan data dengan menggunakan perangkat
lunak berpemilik untuk mengevaluasi, menganalisa dan mengumpulkan layanan data; Layanan pembaruan grafik; Layanan
pemrograman TI; Layanan pemulihan kesalahan untuk sistem komputer; Layanan penelitian industri; Layanan penelitian,
analisis dan desain teknis; Layanan penelitian, pengembangan, dan pengujian industri; Layanan pengamanan komputer
(pemograman dan instalasi perangkat lunak, layanan perbaikan dan pemeliharaan); Layanan pengembangan dan pengujian di
bidang teknik; Layanan pengujian diagnostik atau analisis diagnostik mengenai suku cadang kendaraan, suku cadang mesin,
peralatan elektronik, peralatan telekomunikasi, mesin industri atau peralatan rumah tangga; Layanan pengujian industri;
Layanan penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk
kemasan dan pengemasan; Layanan penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital
yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan penyedia hosting awan dan layanan penyedia onsite (ditempat)
untuk menyimpan,  menganalisis dan berbagi informasi di bidangsekuensing,  genotipe, pengujian genetik  dan genetika asam
nukleat; Layanan penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk
perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan
mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan
(SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan
pengiriman pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Layanan penyimpanan dan
pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi
keuangan; Layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit
menular; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan informasi
keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran uang, penyelesaian dagang, informasi pasar keuangan, informasi yang akan
digunakan dalam perdagangan dan perkiraan komoditas; Layanan perangkat lunak sistem komputer; Layanan perangkat
lunak, pemrograman dan pemeliharaan keamanan dunia maya dan keamanan internet; Layanan perluasaan dan penambahan
fungsi ke program komputer; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan piranti lunak untuk pusat data
yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data jaringan komputer dan telekomunikasi; Layanan
piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk mendeteksi,
memblokir, dan mengotomatisasi penghapusan intrusi jaringan komputer, malware, virus dan ancaman, mengenkripsi dan
mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter,
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menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting
piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk tujuan keamanan data dengan menyediakan otentikasi; Layanan piranti
lunak sebagai suatu layanan, yaitu, cloud hosting dan piranti lunak infrastruktur datacenter untuk digunakan oleh pihak lain
untuk penggunaan pada manajemen database; Layanan portal web (desain atau hosting); Layanan profesional untuk layanan
ilmiah dan teknik; Layanan rekayasa yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi; Layanan rental komputer; Layanan
teknik dan konsultansi terkait dengan otomatisasi pengemasan dan proses pengisian; Layanan teknik dan konsultasi dalam
industri pengemasan; Layanan teknik yang berkaitan dengan desain sistem elektronik; Layanan teknis untuk mengunduh
permainan video; Layanan teknologi dan konsultansi terkait dengan otomatisasi pengemasan dan proses pengisian; Layanan
teknologi dan konsultasi dalam industri pengemasan; Layanan teknologi di bidang manajemen aset digital; Layanan teknologi
informasi yang diberikan secara alih-daya; Layanan untuk desain perangkat lunak pemrosesan data elektronik; Layanan untuk
keperluan penelitian dan ilmiah di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Layaran
laboratorium  ilmiah di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Manajemen pengoperasian
yang berkaitan dengan kontrol sistem komputer untuk manajemen mata uang virtual; Manajemen sistem pemantauan,
pengontrolan, dan pemeliharaan daya; Membangun platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan dengan platform
untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Membangun platform internet untuk bisnis
elektronik berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Memberikan analisa ilmiah dibidang sekuensi generasi
berikutnya (NGS) di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Memberikan informasi dari
indeks dan basis data informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis data, grafik, gambar foto dan
informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan komunikasi; Memberikan informasi tentang teknologi ilmiah melalui
jaringan  komunikasi; Memberikan informasi tentang teknologi ilmiah melalui komunikasi menggunakan terminal komputer,
termasuk yang disediakan melalui Internet; Memberikan layanan konsultasi untuk orang lain yang berkaitan dengan
manajemen data dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi; Memberikan situs web interaktif untuk kolaborasi
profesional medis; Membuat bagan kontruksi; Membuat desain dan mengembangkan standar untuk pihak lain dalam desain
dan implementasi atas perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan perlengkapan telekomunikas; Membuat
gambar rekayasa; Memelihara situs web mengenai pendidikan bahasa; Memperbarui  perangkat  lunak komputer untuk orang
lain di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Mencegah pencurian internet dan
informasi online melalui kata sandi; Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi pengguna untuk
membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau media elektronik
lainnya; Mendeteksi, mengkarantina, dan menghapus virus komputer; Menyajikan dan memberikan penjelasan tentang kinerja
dan operasi sistem pengatur cahaya menggunakan lan nirkabel; Menyajikan dan memberikan penjelasan tentang kinerja dan
pengoperasian lampu listrik dan peralatan pencahayaan lainnya; Menyediakan  analisis  ilmiah data genomik; Menyediakan
portal online yang menampilkan informasi pendidikan  di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik dan genetika asam
nukleat; Menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja menampilkan teknologi yang memberikan profesi
medis jaringan Internet terdaftar kemampuan kepada jaringan, mengkomunikasikan dan berbagi data untuk kepentingan
diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Menyediakan database komputer online yang menampilkan  informasi
berdasarkan hasil pengujian genetik; Menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah,
memodifikasi, dan berbagi video; Menyediakan informasi dalam bidang internet, www dan keamanan jaringan komunikasi
terkomputerisasi dan keamanan pengiriman data dan informasi; Menyediakan informasi di bidang eksplorasi minyak dan gas
alam dan di bidang penelitian di bidang sumber daya energi alternatif; Menyediakan informasi teknis sesuai permintaan
pengguna akhir melalui telepon atau jaringan komputer global; Menyediakan informasi tentang perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam bidang perdagangan pertukaran emas dan logam mulia; Menyediakan jasa autentikasi pengguna
dalam transaksi e-commerce; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan perangkat keras biometrik dan
teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi
akses tunggal untuk aplikasi perangkat lunak online; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi
perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik jari, atau Kode QR untuk transaksi pembayaran melalui dompet digital;
Menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan teknologi sistem masuk tunggal (single sign-on) melalui situs web;
Menyediakan layanan pencarian komputer yang disesuaikan, yaitu, mencari dan mengambil informasi atas permintaan
spesifik pengguna melalui internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Menyediakan layanan perangkat lunak aplikasi komputer yang melakukan peralihan dan komunikasi antara
berbagai sistem operasi; Menyediakan lingkungan jaringan on-line yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna untuk berbagi data; Menyediakan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan mesin pencari internet,
tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Menyediakan
penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
nirkabel; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak otentikasi online yang
tidak dapat diunduh untuk komunikasi
dengan komputer melalui jaringan
komunikasi global; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak otentikasi yang tidak dapat diunduh online
untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memproses pembayaran elektronik; Menyediakan penggunaan sementara atas
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memproses pembayaran nirkabel; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak dan platform yang tidak dapat diunduh sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat
lunak untuk mengutip, mengikat, dan menerbitkan asuransi; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh bagi
konsumen untuk mengakses monitor dan mengelola program loyalitas mereka poin profil hadiah dan dana mengakses

Halaman 435 dari 1263



informasi dan data pengecer dan pesanan membayar dan melacak pengiriman berbagai barang konsumen; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk tujuan manajemen hubungan pelanggan
CRM; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk asimilasi data untuk digunakan dalam pelaporan ad hoc;
Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam menyiapkan
laporan finansial dan manajerial; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
manajemen data dalam sistem perusahaan yang terkomputerisasi; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk membuat laporan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang
tidak dapat diunduh untuk menghubungkan data yang berbeda dari beberapa sistem untuk digunakan dalam perencanaan
sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia;
Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk para pengguna untuk
mengumpulkan, mempersiapkan, memperkaya, dan menerbitkan data untuk pelaporan finansial dan manajemen;
Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pemeliharaan kebijakan
asuransi; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online dan tidak dapat diunduh untuk jaringan
komputer dan server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan
jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara daring
untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk perdagangan elektronik; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk otentikasi sistem masuk tunggal, pengelolaan identitas, pengelolaan privasi
data, dan pengumpulan izin; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
pengiriman media audio-visual dalam bentuk panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip dari film, program televisi, video, klip
audio, klip musik, klip film dan foto; Menyediakan penggunaan sementara system operasi perangkat lunak secara online dan
tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing;
Menyediakan pengunaan perangkat lunak untuk penilaian dan pemrofilan resiko kesehatan dalam bidang obat pencegahan;
Menyediakan perangkat  lunak komputer yang tidak dapat diunduh secara online untuk desain khusus dan pemesanan tes
agen, enzim, nukleotida, asam nukleat, buffer, sediaan-sediaan  kimia, sediaan-sediaan  biologis, dan reagen semua di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak
dapat diunduh secara online; Menyediakan perangkat lunak antarmuka online yang tidak dapat diunduh untuk layanan
asuransi, yaitu, memberi peringkat, mengutip, penjaminan, pengikatan, dan menerbitkan tanggungan asuransi; Menyediakan
perangkat lunak berbentuk layanan online untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi dan diseminasi data Sistem Pencari
Posisi Global (GPS); Menyediakan perangkat lunak berbentuk layanan online untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis,
kontrol secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan;
Menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Menyediakan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk
memungkinkan menggunakan bersama-sama atas informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi
yang diminati; Menyediakan perangkat lunak mesin pencari komputer online yang tidak dapat diunduh di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Menyediakan perangkat lunak navigasi yang tidak dapat diunduh
online untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute dan menggunakan bersama-sama sistem navigasi transit publik, peta dan
informasi perjalanan; Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan
untuk memperdagangkan, mengirim, menerima, menerima dan mengirimkan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto,
token blockchain, dan aset digital lainnya, dan mengelola transaksi pertukaran; Menyediakan perangkat lunak yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi
jejaring sosial; Menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online menampilkan jalan raya, geografis, peta,
informasi jalur transit publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan
transit publik dan informasi transit publik lainnya; Menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk
digunakan dalam formulasi dan manajemen cat; Menyediakan program komputer untuk deteksi dan penghapusan virus
komputer; Menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari
awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan
situs web dimana pengguna dapat memposting dan mengirim peringkat, ulasan dan rekomendasi pada acara-acara dan
aktifitas dalam bidang jasa perhotelan, resor, maskapai, rental mobil, pembagian waktu, perjalanan dan liburan; Menyediakan
situs web yang menampilkan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk melihat, mengunggah,
berbagi, dan menyajikan kursus pendidikan dan materi kursus pendidikan; Menyediakan situs web yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna komputer untuk menghitung dampak kesehatan masyarakat dari perubahan faktor
risiko kesehatan pribadi; Menyediakan untuk konsumen dan teknisi dengan informasi yang berhubungan dengan manajemen
proyek komputer; Merancang mesin, peralatan, instrumen [termasuk bagian-bagiannya] atau sistem yang terdiri dari mesin,
peralatan, dan instrumen tersebut; Merancang, memproduksi, atau memelihara program komputer; Otentikasi online tanda
tangan elektronik; Pameran tata letak tempat; Papan buletin elektronik; Pemantauan dan pelaporan dari tampilan atau papan
nama secara elektronik menggunakan jaringan; Pemantauan jarak jauh atas fungsi dan penggunaan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis melalui jaringan komputer dan
Internet, dan memberikan informasi atas hasilnya; Pemantauan keamanan dan peringatan terhadap peretas di komputer;
Pemantauan pabrik, kondisi dan perkembangan bangunan dan proyek konstruksi; Pemantauan peralatan dan instrumen
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bedah jarak jauh melalui jaringan komputer; Pemantauan peralatan dan instrumen medis jarak jauh melalui jaringan komputer;
Pemantauan sistem Komputer untuk mendeteksi kegagalan; Pemantauan sistem jaringan; Pemantauan sistem jaringan (untuk
orang lain) yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; Pemantauan sistem jaringan
untuk tujuan keamanan teknis dan komputer serta pemecahan masalah dengan cara mendiagnosa masalah piranti keras dan
piranti lunak komputer; Pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pemantauan sistem komputer
untuk tujuan keamanan; Pemantauan sistem telekomunikasi dengan akses jarak jauh untuk mendeteksi kerusakan;
Pembaruan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan
alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi
mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pembaruan perangkat lunak ponsel; Pemberian informasi di
bidang desain, alas kaki dan pakaian; Pemberian nasehat teknologi komputer yang diberikan kepada pengguna Internet
melalui hotline dukungan; Pemberian nasihat teknis terkait perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengelolaan
energi; Pembuatan atau pemeliharaan situs web untuk pihak lain; Pembuatan halaman awal untuk Internet; Pembuatan
perangkat lunak dalam industri pengemasan; Pemecahan masalah perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
peralatan dan instrumen medis; Pemecahan permasalahan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan peralatan dan
instrumen bedah; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Pemeliharaan pada sistem komputer untuk
pengontrolan daya dengan perlindungan komprehensif; Pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Pemeliharaan situs web; Pemeliharaan situs web untuk digunakan dalam menyediakan dan menjual publikasi elektronik
online; Pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer, dan
aplikasi komputer; Peminjaman perangkat lunak komputer; Peminjaman ruang penyimpanan di server; Pemograman
perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing yang berkaitan dengan
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Pemprograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan
dengan platform untuk pelacakan dari awal hinggal akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemprograman perangkat lunak
yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemrograman komputer dan pemeliharaan sistem
komputer; Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal
hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemulihan data komputer dan
penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait; Pemulihan kesalahan sistem tampilan dengan akses jarak jauh; Penapisan
DNA untuk tujuan penelitian ilmiah; Penciptaan gambar-gambar imaji virtual dan interaktip; Penelitian berkaitan dengan
teknologi; Penelitian dan diagnosis tingkat kerusakan, durabilitas, dan ketahanan gempa pada bangunan dan struktur teknik
sipil; Penelitian dan pengembangan aparatus komunikasi nirkabel, pemrosesan data elektronik, produk elektronik konsumen
dan produk elektronik automobil; Penelitian dan pengembangan daya konverter /inverter/pengisi baterai untuk digunakan
dalam sistem energi baru yang terbarukan; Penelitian dan pengembangan madu utk orang lain; Penelitian dan pengembangan
peralatan dan instrumen medis dan bedah; Penelitian dan pengembangan perlengkapan dan fasilitas untuk pengujian dan
pengembangan produk telekomunikasi listrik dan elektronik; Penelitian dan pengembangan sistem penyimpanan daya;
Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan produksi energi baru yang terbarukan; Penelitian dasar dan praktis di
bidang telekomunikasi; Penelitian di bidang bionomik; Penelitian di bidang energi; Penelitian di bidang keamanan siber;
Penelitian di bidang konservasi lingkungan; Penelitian di bidang kosmetik dan suplemen makanan; Penelitian di bidang
manajemen bisnis; Penelitian di bidang manajemen proyek; Penelitian di bidang manajemen strategis; Penelitian ilmiah,
penciptaan, atau inovasi untuk produk industri; Penelitian kosmetik; Penelitian madu secara kimia , bakteriologi dan fisika ,;
Penelitian medis di bidang sekuensing, genotipe, penguj ian genetik dan genetika asam nukleat; Penelitian pelestarian
lingkungan; Penelitian perangkat lunak komputer 3D; Penelitian teknis di bidang material yang digunakan pada proses
pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Penelitian teknis di bidang teknologi informasi; Penelitian tentang konstruksi
bangunan; Penelitian tentang konstruksi bangunan atau perencanaan kota; Penelitian terkait bahan kimia halus; Penelitian,
analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan
perangkat lunak komputer; Penelitian, analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi; Penelitian,
analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer dan pemeliharaan sistem komputer; Penelitian,
analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem komputer, jaringan komputer dan perangkat lunak komputer; Penelitian,
analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem komputer, jaringan komputer, perangkat lunak komputer, data elektronik dan
file data; Penelitian, penciptaan, atau inovasi atas zat aditif pada makanan; Pengawasan dan pengujian mutu madu;
Pengelolaan sistem pengoperasian pengkontrolan daya dengan perlindungan komprehensif; Pengembangan dan desain
perangkat lunak komputer pendidikan; Pengembangan dan pembuatan produk berbasis tanaman, yang disempurnakan
secara mikroba menggunakan proses fermentasi presisi untuk pakan dan bahan makanan untuk nutrisi dan kesehatan hewan
dan manusia, termasuk pakan budidaya, pakan ternak, pakan ternak domestik, dan aditif bahan makanan manusia;
Pengembangan dan produksi; Pengembangan dan produksi produk pelumas atau fluida mesin; Pengembangan komputer;
Pengembangan konsep–konsep energi yang terintegrasi; Pengembangan manajemen bisnis standar sukarela;
Pengembangan manajemen proyek standar sukarela; Pengembangan manajemen strategis standar sukarela; Pengembangan
pengoperasian sistem perangkat lunak untuk  pengontrolan daya dengan perlindungan komprehensif; Pengembangan
peralatan dan sistem laboratorium otomatis, dan perangkat keras komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis,
berbagi, dan melaporkan informasi biologis, genetik, klinis, medis, dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola
proyek, alur kerja laboratorium, dan data sesuai pesanan dan spesifikasi yang lain, semua hal di atas dalam bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic,  penelitian
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klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian
dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan
pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Pengembangan peralatan dan system laboratorium  otomatis dan
perangkat keras komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, membagi dan melaporkan  informasi biologi,
genetika, klinis, medis, dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan pengelolaan  proyek, alur kerja laboratorium  dan
data sesuai urutan dan spesifikasi orang lain, semua hal tersebut  di atas di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik
dan genetika asam  nukleat; Pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk TV; Pengembangan perangkat lunak aplikasi
untuk pemesanan makanan; Pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi mobile, tidak satupun jasa tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Pengembangan perangkat lunak komputer
termasuk berhubungan dengan pendidikan dan penelitian pendidikan jasa penelitian yang berhubungan dengan perangkat
lunak komputer untuk pendidikan, masalah dan penilaian pendidikan atas siswa dan personil jasa desain jasa informasi,
nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas.; Pengembangan perangkat lunak
komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal
hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Pengembangan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Pengembangan perangkat lunak untuk konversi data dan konten multimedia dari dan ke berbagai protokol; Pengembangan
perangkat lunak untuk permainan (game); Pengembangan perangkat lunak untuk telepon seluler yang meminta pengiriman
barang; Pengembangan perangkat uji penyesuaian termo-hidro yang diterapkan pada energi baru yang terbarukan;
Pengembangan program perangkat robotika; Pengembangan teknis dan perencanaan teknis tanaman industri, penyimpanan
data, pusat data dan bangunan; Pengendalian proyek konstruksi yang termasuk semua tahapan proyek konstruksi, dari
estimasi hingga penyelesaiannya, semua orang, proses dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola biaya dan jadwal
proyek dan evaluasi risiko yang cermat yang dapat mempengaruhi hasil proyek; Pengkajian proyek ilmiah; Pengoperasian dan
pemantauan jarak jauh atas instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan
air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan
[bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi,
dispenser sabun otomatis melalui jaringan komputer dan Internet; Pengujian atau penelitian kelistrikan; Pengujian atau
penelitian pada mesin dan aparatus telekomunikasi; Pengujian atau penelitian pada mesin, aparatus dan bagian elektroniknya;
Pengujian atau penelitian pada mesin, aparatus dan instrumen; Pengujian atau penelitian pada sistem jaringan komunikasi;
Pengujian atau penelitian tentang mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk pekerjaan perbaikan beton dan pekerjaan anti-
korosi (anti-karat); Pengujian atau penelitian tentang mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk perbaikan dan penguatan
bangunan dan struktur lainnya; Pengujian atau penelitian tentang pencegahan pencemaran; Pengujian atau penelitian tentang
teknik sipil; Pengujian ketahanan bahan; Pengujian peralatan elektronik dan perangkat lunak komputer mengenai basis data
dan data; Pengujian teknik; Pengujian teknis, yaitu, material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan
panas bumi; Pengujian, analisis dan evaluasi material; Pengujian, analisis dan evaluasi pengetahuan, keterampilan dan
kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis untuk menentukan kesesuaian dengan standar akreditasi, dan pemberian
kredensial; Pengujian, analisis dan evaluasi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan orang lain di bidang manajemen
proyek untuk menentukan kesesuaian dengan standar akreditasi, dan pemberian kredensial; Pengujian, analisis dan evaluasi
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan orang lain di bidang manajemen strategis untuk menentukan kesesuaian dengan
standar akreditasi, dan pemberian kredensial; Pengujian, analisis dan evaluasi proses-proses bisnis dan layanan-layanan
untuk orang lain untuk tujuan sertifikasi; Pengujian, inspeksi atau penelitian di bidang pertanian, peternakan atau perikanan;
Pengujian, inspeksi atau penelitian obat-obatan, kosmetik atau bahan makanan; Pengukuran dan pengujian teknis, yaitu,
evaluasi pengukuran di bidang material yang digunakan pada pengeboran minyak dan gas dan panas bumi, pengujian produk
teknis; Pengumpulan informasi dan analisis tentang status penggunaan robot bedah melalui jaringan komputer; Pengumpulan,
manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi teknis; Pengurutan DNA untuk tujuan penelitian medis; Penilaian Aset
tidak berwujud; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain;
Penyedia layanan aplikasi (ASP) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen database, tidak satupun jasa
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan
kartu kredit atau pembayaran langsung untuk pedagang; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan pembayaran langsung untuk
pedagang; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui jaringan komunikasi; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan peranti lunak ntuk mengendalikan,
mengintegrasikan, mengoperasikan, menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi yang dikontrol suara, yaitu,
perangkat elektronik konsumen yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan oleh suara; Penyedia layanan aplikasi (asp)
berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (api) untuk streaming, penyimpanan, dan berbagi permainan video,
konten, data dan informasi, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Penyedia penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
sehubungan dengan pencarian, penjaminan, pemesanan, dan pemeriksaan kegiatan kebugaran dan kesehatan; Penyedia
program komputer perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Penyedia program komputer perangkat lunak
untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Penyedia program komputer unit onboard yang menggabungkan peralatan
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Penyedia pusat data elektronik dalam bidang akses data elektronik biometrik,
identifikasi biometrik, verifikasi dan autentikasi identitas; Penyediaan dan situs web jaringan online interaktif, melalui jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan global dan perangkat komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi
untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya; Penyediaan
fasilitas untuk eksibisi; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu situs web;
Penyediaan informasi peta geografis; Penyediaan informasi peta geografis menggunakan perangkat telekomunikasi mobile;
Penyediaan informasi teknis sehubungan dengan perangkat lunak keamanan dunia maya; Penyediaan
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informasi tentang jasa desain mengenai warna, interior dan eksterior; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan desain
perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; Penyediaan informasi yang
berkaitan dengan pemrograman komputer dan pemeliharaan sistem komputer; Penyediaan informasi, nasehat dan konsultasi
sehubungan dengan offset karbon dan perlindungan lingkungan; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi desain interior
dan eksterior yang berkaitan dengan kesesuaian warna; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi tentang teknologi
pembuatan pewarna, lak dan cat; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Penelitian atau pengujian yang berkaitan
dengan kimia polimer; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Penelitian ilmiah dan industri, pengujian,
pengembangan, analisis; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait penelitian, pengembangan, evaluasi atau
pengujian yang berkaitan dengan pewarna, lak dan cat; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait penelitian,
pengembangan, evaluasi atau pengujian yang berkaitan dengan resin sintetik; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk berkomunikasi secara langsung dengan ahli jasa keuangan; Penyediaan jasa
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas,
riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan jasa perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses, melihat, mengunduh, menggunakan bersama-
sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan informasi dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan
kit pengembangan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online; Penyediaan kit pengembangan perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam,
kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma, dan analisa data; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan
telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat
komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer
yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi,
pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data
komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan
konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan
komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara
situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral
komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik
dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan
pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan
dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk
memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi
global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan
untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia
layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan,
menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik,
gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi
elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain
yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru
untuk pihak lain; Penyediaan layanan desain untuk perusahaan teater; Penyediaan layanan informasi, konsultasi dan
pemberian nasihat yang berkaitan dengan teknologi energi yang terbarukan; Penyediaan layanan mesin pencari Internet, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan layanan
otentikasi pengguna dengan menggunakan teknologi untuk transaksi e-commerce, pembayaran mata uang digital dan
transaksi pertukaran, dan transfer dana elektronik; Penyediaan mesin penelusuran dan platform penelusuran untuk
memperoleh data dan konten melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan jaringan komputer global
serta perangkat komunikasi nirkabel; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan pemrograman komputer untuk
digunakan dalam transaksi mata uang virtual; Penyediaan penggunaan aplikasi seluler dan perangkat lunak komputer pribadi
yang tidak dapat diunduh untuk membuat komunitas virtual bagi pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, untuk
memfasilitasi ulasan konsumen, dan untuk terlibat dalam jejaring sosial dan komunitas di bidang kosmetik, perawatan kulit,
serta produk dan layanan kecantikan.; Penyediaan penggunaan aplikasi seluler dan perangkat lunak komputer pribadi yang
tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna terdaftar mengakses platform digital untuk penjualan dan pembelian
barang-barang rumah tangga orang lain.; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things
(IoT); Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk komputasi kognitif,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh online untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang atau nilai;
Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mempromosikan jasa pihak
lain; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mencocokkan para
pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Penyediaan penggunaan sementara
atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk pembelajaran
mesin, penggalian data, permintaan data, dan analisa data; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk penggalian data; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
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diunduh untuk permintaan data dan analisa data; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
didownload untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang bisnis percetakan; Penyediaan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk evaluasi perkembangan bahasa, pelaporan dan
pelatihan otomatis; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengenalan suara
otomatis; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak browser internet yang tidak dapat diunduh, tidak satupun
jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan pengunaan sementara
atas perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh online untuk mengakses streaming file audio dan video,
permainan, jaringan sosial, file teks, dan file multimedia, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak komputer dan hosting fasilitas online
yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk mengakses dan mengunduh perangkat lunak komputer,
tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan
pengunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pendidikan bahasa yang memungkinkan
pengguna untuk berinteraksi dengan sesi grup online dan akses online melalui komputer, telepon selular dan perangkat
elektronik lainnya; Penyediaan perangkat komputer yang tidak  d apat di unduh untuk penggunaan  dengan  sekuensing
genetika  populasi,  unit perawatan intensif baru lahir (NICU) dan penelitian penyakit  genetika, penelitian kanker, agrigenomik,
dan penelitian klinis dan translasi, semuanya dalam bidang genomik; Penyediaan perangkat komputer yang tidak dapat di
unduh untuk penggunaan  di bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetic dan genetika asam nukleat; Penyediaan
perangkat komputer yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis sekuensing data generasi berikutnya (NGS) di bidang
sekuensing, genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat;; Penyediaan perangkat lunak daring yang tidak dapat
diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup secara real-time; Penyediaan perangkat lunak
daring yang tidak dapat diunduh untuk perhitungan dan evaluasi tegangan termal, batasan tegangan, pemantauan tegangan,
dan kontrol operasional komponen turbin uap; Penyediaan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk
menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan
pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus;
Penyediaan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh, yakni, platform aplikasi jaringan terbuka untuk
pengembangan, penyebaran, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; Penyediaan perangkat lunak
komputer untuk layanan ruang obrolan online; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak  dapat diunduh untuk
memproses, memvisualisasi, menyimpan,  membagi dan memanipulasi sekuensing  data generasi berikutnya  (NGS) di
bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Penyediaan perangkat lunak komputer yang
tidak dapat di unduh untuk analisis sekuensing data di  bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam
nukleat; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh  dan memungkinkan pengguna  untuk menyimpan,
mengakses,  mengelola, meng analisis, dan berbagi data di bidang genomik; Penyediaan perangkat lunak komputer yang
tidak dapat diunduh online untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet
of things (IoT); Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menangkap, menyimpan,  mengakses,
menampilkan, berbagi, meringkaskan,  memindahkan tempat dan mengelola  berkas-berkas digital di bidang genomik;
Penyediaan perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Penyediaan perangkat lunak online
yang tidak dapat diunduh untuk interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan,
mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi
masalah protokol manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; Penyediaan perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis,
pengamanan, dan penyimpanan data, lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; Penyediaan
perangkat lunak visi komputer yang tidak dapat diunduh online untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan memahami
gambar digital dan mengekstraksi data visual; Penyediaan perangkat lunak visi yang tidak dapat diunduh online yang
menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan
menyimpan, mengelola dan memproses data di awan; Penyediaan perangkat lunak yang dapat diunduh secara online untuk
penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh di bidang perbaikan, layanan instalasi dan pembelian dan penjualan mobil baru dan bekas, motor, kendaraan
komersial dan/atau kendaraan tugas berat dan aksesoris dan suku cadang yang terkait; Penyediaan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh/ dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara
elektronik; Penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer penelusuran enjin yang tidak dapat di download secara online;
Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam pengiriman, distribusi, dan transmisi
musik digital dan konten audio, video, teks dan multimedia terkait hiburan; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk memasangkan, memperbarui, dan menghubungkan headphone, earphone, earbud, speaker, komputer, televisi,
dan telepon; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat database informasi dan data yang
dapat ditelusuri untuk basis data jejaring sosial peer to peer (salah satu model komunikasi dua arah antar pengguna komputer
melalui jaringan komputer atau Internet tanpa melalui server); Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya di bidang musik,
video, radio online, hiburan dan acara budaya; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
mengendalikan dan memperbarui headphone, earphone, earbud, dan speaker; Penyediaan piranti lunak yang tidak dapat
diunduh untuk meninjau level baterai untuk headphone, earphone, earbud, dan speaker; Penyediaan platform penelusuran
untuk memungkinkan para pengguna untuk meminta dan menerima foto, video, teks, data, gambar dan karya elektronik, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan platform
penelusuran untuk memungkinkan para pengguna untuk meminta dan menerima konten, teks, karya visual, karya audio, karya
audiovisual, karya sastra, data, file, dokumen dan karya elektronik, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan portal internet yang memudahkan pengguna untuk melihat dan
mengunduh musik; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online;
Penyediaan program komputer kecerdasan buatan; Penyediaan situs web dan layanan berbasis web untuk manajemen online
perangkat lunak permainan komputer pribadi; Penyediaan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi
ulasan, survei serta penilaian yang berkaitan dengan hiburan, seni dan acara budaya, konser, pertunjukan langsung,
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kompetisi, pameran, festival dan eksibisi; Penyediaan situs web interaktif di bidang manajemen proyek bisnis dan profesi
manajemen proyek; Penyediaan suatu situs web yang menampilkan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak
dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global; Penyediaan video online yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; Penyediaan video online yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Penyediaan video online yang tidak
dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Penyediaan waktu akses ke database komputer; Penyediaan website yang
menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; Penyewaan  unit onboard yang menggabungkan
peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi sebagai instrumen pengukur lingkungan komunikasi; Penyewaan meteran
untuk pencatatan konsumsi energi; Penyewaan operator data yang direkam dengan program komputer; Penyewaan perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk pengelolaan energi; Penyewaan perangkat keras komputer yang berkaitan dengan
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Penyewaan perangkat lunak dan program komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penyewaan perangkat lunak hiburan; Penyewaan
perangkat lunak untuk pemrosesan data, memasukan data dan mengelola data; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi
untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu,
unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penyewaan perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari
awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Penyewaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, dan periferal komputer; Penyewaan
ruang memori pada server untuk hosting; Penyewaan ruang memori server di internet; Penyewaan ruang memori server di
situs web; Penyewaan server Internet; Penyewaan sistem komputer; Penyiapan manual untuk pengoperasian komputer dan
penggunaan program komputer; Penyimpanan data online; Peralatan untuk mengelola penyimpanan daya; Perancangan  dan
pengembangan basis data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika  asam nukleat; Perancangan dan
pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perancangan dan pengimplementasian jaringan halaman web untuk pihak
lain; Perancangan unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Perancangan,
pemrograman dan pemeliharaan perangkat lunak komputer dari perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi;
Perancangan, pemrograman dan pemeliharaan perangkat lunak komputer dari perangkat lunak untuk infrastruktur
pengelolaan telekomunikasi; Perancangan, pemrograman dan pemeliharaan unit onboard yang menggabungkan peralatan
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Perangkat  lunak sebagai  sebuah layanan (Saas)  dan Platform sebagai sebuah
layanan (PaaS) untuk penggunaan  di bidang sekuensing, genotip,  pengujian genetik,  dan genetika  asam nukleat; Perangkat
Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memelihara, mengelola, memantau, menganalisis,
mengenkripsi, dan mengautentikasi data pengguna digital; Perangkat Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan data di bidang periklanan dan pemasaran digital; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; Perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS), yang menampilkan perangkat lunak
untuk koneksi berbasis cloud antara workstation sumber tunggal dan perangkat endpoint jarak jauh, yaitu, komputer, desktop,
dan laptop; Perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS), yang menampilkan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola
koneksi antara workstation sumber tunggal dan perangkat endpoint jarak jauh, yaitu, komputer, desktop, laptop, dan perangkat
tipis; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk melacak
sasaran dan statistik kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); Perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh, yakni, platform aplikasi jaringan terbuka untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan
hosting aplikasi jaringan; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (SaaS) dan Platform sebagai  sebuah layanan (PaaS)
yang menampilkan  perangkat lunak untuk digunakan  dalam manajemen data, kompresi data, imigrasi data, penyimpanan
data, analisis data, dan pembuatan  laporan, semua di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam
nukleat; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (SaaS) dan Platform'sebagai  sebuah layanan (PaaS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk digunakan  dalam manajemen data, kompresi data, imigrasi data, penyimpanan  data, analisis data,
dan pembuatan  laporan, semua di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Perangkat
lunak sebagai  sebuah layanan (Saas)  dan Platform sebagai  sebuah layanan (PaaS) untuk memproses, memvisualisasi,
menyimpan,  membagi dan memanipulasi sekuensing  data generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotip,
pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (Saas)  dan Platform sebagai
sebuah layanan (PaaS) untuk analisis sekuensing  data di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asarn
nukleat; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (Saas) dan Platform sebagai  sebuah layanan (PaaS) untuk penggunaan
sekuensing genetika  populasi,  unit perawatan intensif baru lahir (NICU) dan penelitian penyakit genetika, penelitian kanker
genetika, agrigenomik,  dan penelitian klinis dan translasi, semua  di bidang genomic; Perangkat lunak sebagai  sebuah
layanan (Saas) dan Platform sebagai sebuah layanan  (PaaS)  untuk mengumpulkan,  menyimpan) menganalisis, membagi
dan melaporkan  informasi biologi, genetika, klinis, medis, dan diagnostik serta untuk proyek pelacakan dan pengelolaan
sampel, alur kerja dan data laboratorium, semua  hal tersebut di atas untuk digunakan  di bidang sekuensing, genotipe,
pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (Saas) dan Platforrn  sebagai
sebuah layanan (PaaS) untuk menganalisis sekuensing data generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing,  genotip,
pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (Saas) dan platform sebagai sebuah
layanan (PaaS) untuk menangkap, menyimpan,  mengakses, menampilkan, membagi, mengkompresi,  mernindahkan, dan
mengelola  berkas-berkas  digital di bidang genomik; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat
lunak untuk menyediakan antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler,
perangkat jaringan, dan antarmuka web; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
pendidikan interaktif, yaitu, simulasi pengajaran dan ujian melalui ruang kelas belajar secara elektronik (e-learning), langsung
(live), dan virtual di bidang manajemen proyek; Perangkat lunak sebagai layanan (Saas) dan Platform sebagai layanan (PaaS)
untuk memproses, memvisualisasikan, menyimpan, berbagi, dan memanipulasi data pengurutan generasi berikutnya (NGS) di
bidang pengurutan asam nukleat, genotipe, pengujian genetik, dan genetika; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS];
Perangkat lunak sebagai layanan berupa
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perangkat lunak komputer untuk mengakses, memonitor, melacak, menelusuri, menyimpan, dan menggunakan bersama-
sama informasi mengenai berbagai topik minat umum, termasuk kecantikan, kosmetik dan produk perawatan kulit; Perangkat
lunak sebagai layanan, yaitu, perangkat lunak untuk peningkatan permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak
untuk mengunduh dan membeli permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli
konten yang dapat diunduh untuk permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli
poin dalam permainan dan mata uang untuk permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk menyediakan
marketplace online; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan dan platform sebagai sebuah layanan yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer untuk mengakses, mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat
serta untuk pengelolaan dan pengoptimalisasikan fasilitas.; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat
lunak komputer untuk digunakan pada layanan pengoperasian toko ritel dan pemesanan untuk berbagai macam barang
konsumen, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk mengakses, memonitor, melacak,
mencari, menyimpan dan berbagi informasi tentang topik yang menjadi minat umum, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat
lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari database online, audio, video dan konten multimedia, dan aplikasi
perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak,
tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan,
mengontrol, dan mengelola perangkat elektronik konsumen dengan jaringan, perangkat iklim rumah dan produk penerangan
melalui jaringan nirkabel, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak lain untuk digunakan untuk
pengembangan aplikasi perangkat lunak, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak lain
untuk digunakan untuk pengembangan perangkat lunak untuk mengendalikan, menghubungkan, dan mengoperasikan
perangkat elektronik internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengontrol perangkat informasi suara yang dikendalikan berdiri sendiri dan asisten pribadi, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (Saas) berupa
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan, yaitu
perangkat lunak untuk merekam waktu permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk menampilkan data
dan skor dalam permainan, perangkat lunak untuk merekam permainan komputer dan footage permainan video, perangkat
lunak untuk mengambil screenshot dari permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk permainan
komputer dan peningkat permainan video; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan
distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa;
Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau,
mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan
mengatasi masalah protokol manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; Perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan,
dan penyimpanan data, lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; Perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh yang berisi fungsi pencarian dan pengambilan untuk dokumen publik yang memberikan informasi untuk digunakan
sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda; Perawatan perangkat lunak komputer; Perekaman data yang berkaitan
dengan konsumsi energi pada bangunan; Perencaaan proyek dan penyusunan konstruksi dalam industri pengemasan;
Persiapan laporan teknis, yaitu, penyusunan rencana teknis dan gambar teknik untuk orang lain; Piranti keras komputer dan
piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengurangi kebisingan; Piranti lunak sebagai layanan layanan (SAAS)
menampilkan piranti lunak yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, analisis perilaku pengguna, forensik keamanan,
manajemen risiko dan data, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud dan deteksi ancaman, serta
mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengamankan sensitif informasi tentang komputer dan aplikasi dan platform seluler, dan
menyajikan informasi sensitif tersebut dalam antarmuka pengguna yang mudah dipahami; Platform hosting di Internet
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Platform hosting
di internet berhubungan dengan platform untuk melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Platform
sebagai Layanan (PaaS); Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan paltform peranti lunak komputer untuk
digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks dan gambar; Platform
sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan paltform peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu
olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks, video, gambar dan multimedia; Platform sebagai layanan (PAAS)
yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat jaringan di
internet of things (IOT); Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memelihara, mengelola,
memantau, menganalisis, mengenkripsi, dan mengautentikasi data pengguna digital; Platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop,
server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan antarmuka web; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan data di bidang periklanan dan pemasaran digital; Platform sebagai
layanan (PAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol Internet
of Things (IoT) perangkat elektronik; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform peranti lunak komputer
untuk digunakan dalam sistem pemantauan, control dan otomasi rumah dan lingkungan.; Platform sebagai suatu layanan
(PAAS) yang menyajikan platform perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak
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data, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan
berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang
kesehatan dan kebugaran; Platform sebagai suatu layanan (paas) berupa platform perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam manajemen database, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Portal web dan/ atau platform digital tanpa tujuan
komersil; Produksi atau pemeliharaan halaman web untuk pihak lain; Riset dan pengembangan di bidang perlindungan
lingkungan dan ekologi; Riset dan pengembangan jasa dan produk lingkungan; Riset, Penciptaan, atau Inovasi pada makanan
dan minuman; Saran teknologi terkait dengan kinerja dan prosedur operasi perangkat lunak untuk infrastruktur layanan
telekomunikasi; Saran teknologi terkait dengan kinerja dan prosedur operasi perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan
telekomunikasi; Saran teknologi yang berkaitan dengan program komputer; Saran teknologi yang diberikan kepada pengguna
Internet melalui hotline dukungan, Konsultasi mengenai perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, sistem
komputer, jaringan komputer, intranet, dan Internet; Sekuensing asam nukleat dan layanan analisis untuk keperluan  penelitian
dan ilmiah; Sekuensing genome dan Iayanan analisis untuk keperluan penelitian dan ilmiah; Situs web; Software as a Service
(SaaS) services featuring compiler programs, debugger programs, and utility programs for creating mobile software
applications; Software as a Service (SaaS) services for use in designing, developing and testing mobile software applications;
Studi ilmiah dan penelitian di bidang kesehatan publik; Studi kelayakan desain; Studi proyek teknis, yaitu jasa teknik yang
berupa perencanaan proyek teknis dan desain material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas
bumi; Survei atau penelitian geologi; Survei bangunan dan struktur teknik sipil; Teknik energi; Troubleshooting masalah
komputer, software aplikasi, sistem jaringan komputer, software komputer [dukungan teknis]; Verifikasi identitas pengguna
biometrik dan layanan perangkat lunak otentikasi untuk digunakan sehubungan dengan sistem pembayaran; Verifikasi
pengoperasian program komputer; administrasi hak pengguna dalam jaringan komputer; administrasi server; administrasi
server jarak jauh; administrasi server surat; administrasi sistem komputer untuk pihak lain; aktifitas keinsinyuran dan konsultasi
ilmiah dan teknis; analisa industri dan layanan penelitian, yaitu penelitian dan pengembangan produk baru, penelitian kimia,
penelitian teknis dan mekanik; analisa sistem komputer; analisa, pengujian dan diagnosa pelumas yang telah digunakan;
analisa-analisa genetika dan jasa-jasa pelaporan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian; analisis air; analisis ancaman
keamanan komputer untuk melindungi data; analisis bakteriologis; analisis biokimia; analisis biologis; analisis dan desain
sistem komputer; analisis dan evaluasi desain produk; analisis dan evaluasi pengembangan produk; analisis dan evaluasi
produk dan layanan sehubungan dengan kemungkinan aplikasi di masa depan; analisis data teknis; analisis desain produk;
analisis di bidang biologi molekuler; analisis di bidang eksplorasi minyak; analisis emisi gas rumah kaca; analisis ilmiah;
analisis ilmiah berbantuan komputer; analisis ilmiah dan spesifikasi teknologi, yaitu, pengembangan rekomendasi program
tindakan dalam bidang praktik pertanian dan standar pertanian untuk mengurangi emisi karbon dan emisi gas rumah kaca
lainnya, dan meningkatkan karbon tanah pengukuran dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas
rumah kaca lainnya pengukuran, analisis, dan verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya
platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data dan analisis
untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; analisis industri;
analisis industri berbantuan komputer; analisis industri dan layanan penelitian; analisis industri dan layanan penelitian di
bidang kimia; analisis industri dan layanan penelitian industri; analisis industri dan layanan penelitian yang berkaitan dengan
ban mobil; analisis kimia; analisis kualitas air; analisis kualitas air aliran; analisis laboratorium di bidang bakteriologi; analisis
laboratorium di bidang kimia; analisis laboratorium di bidang kosmetik; analisis ladang minyak; analisis mode aksi kombinasi
kimia pada hewan; analisis pengembangan produk; analisis perendaman minyak; analisis reservoir minyak; analisis simpanan
minyak; analisis sinyal telekomunikasi; analisis sistem komputer; analisis sistem komputer, analisis ancaman keamanan
komputer untuk melindungi data; analisis struktur struktur; analisis struktural bangunan; analisis struktural bekisting beton;
analisis struktural dan fungsional genom; analisis struktural perancah; analisis tulisan tangan [grafologi]; analisis untuk
eksploitasi ladang minyak; analisis untuk penelitian minyak; animasi dan desain efek khusus untuk orang lain; aplikasi
perangkat lunak komputer yang tidak dapat didownload dan dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat
video lainnya; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan
sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data
pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting
tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan
berbagi informasi perawatan kesehatan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; application service
provider (ASP), namely, hosting computer software applications of others; application service provider featuring application
programming interface (API) software for the design, development, and testing of mobile software applications; application
service provider featuring software for the design, development, and testing of mobile software applications; application service
provider, namely, hosting computer software applications of others; audit energi; backup data jarak jauh; bantuan teknologi
informasi kepada pihak lainnya secara berlangganan; cadangan data di luar situs; cadangan data elektronik; cloud computing,
yaitu, layanan penyedia cloud hosting; computer programming; data autentikasi melalui blockchain; data otomatisasi dan
pengumpulan data  menggunakan perangkat lunak berpemilik (proprietary software) untuk mengevaluasi; data sertifikasi
melalui blockchain; decoding data; dekorasi interior dan desain dekorasi interior, termasuk dekorasi interior bangunan
komersial dan pusat perbelanjaan; dekripsi data; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk industri besi dan baja; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang
untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para
distributor; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; desain Pencahayaan;
desain aksesoris mode; desain aksesoris pakaian; desain alas kaki; desain alat; desain alat dan peralatan diagnostik; desain
alat dan perangkat telekomunikasi; desain alat diagnostik; desain alat pengolah data; desain animasi; desain aparatus dan
instrumen mekanis, elektromekanis, dan optoelektronik; desain arsitektur; desain arsitektur di bidang kondominium mewah;
desain arsitektur di bidang rumah keluarga tunggal; desain bahan pembungkus dan pembungkus; desain basis data komputer;
desain busana; desain cetakan dengan bantuan komputer; desain dan analisis sistem komputer; desain dan desain seni grafis
untuk pembuatan halaman web di Internet; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web; desain dan hosting
portal web; desain dan implementasi halaman web untuk orang lain; desain dan implementasi situs web untuk orang lain;
desain dan konstruksi homepage dan situs web; desain dan pembaruan homepage dan halaman web; desain dan pembaruan
perangkat lunak komputer; desain dan pembuatan halaman depan dan halaman web; desain dan pembuatan homepage dan
halaman Internet; desain dan pembuatan homepage dan halaman web; desain dan pembuatan homepage dan situs web;
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desain dan pembuatan situs web; desain dan pemeliharaan homepage internet; desain dan pemeliharaan situs komputer
untuk pihak ketiga; desain dan pemeliharaan situs web untuk orang lain; desain dan pemrograman situs web; desain dan
pengembangan alat diagnostik; desain dan pengembangan alat diagnostik medis; desain dan pengembangan alat pengolah
data; desain dan pengembangan arsitektur perangkat keras komputer; desain dan pengembangan arsitektur perangkat lunak
komputer; desain dan pengembangan basis data; desain dan pengembangan database elektronik; desain dan pengembangan
database komputer; desain dan pengembangan endoprostheses; desain dan pengembangan firmware komputer; desain dan
pengembangan halaman web; desain dan pengembangan homepage dan situs web; desain dan pengembangan jaringan
distribusi energi; desain dan pengembangan jaringan komputer; desain dan pengembangan jaringan komputer nirkabel;
desain dan pengembangan jaringan komputer, jaringan area lokal, dan perangkat untuk konektivitas jaringan; desain dan
pengembangan jaringan nirkabel; desain dan pengembangan jaringan telekomunikasi; desain dan pengembangan kamus
elektronik; desain dan pengembangan kamus terjemahan bahasa elektronik dan basis data; desain dan pengembangan kartu
ucapan elektronik [e-card]; desain dan pengembangan komputer; desain dan pengembangan komputer dan perangkat lunak
komputer; desain dan pengembangan komputer dan program komputer; desain dan pengembangan mesin pencari; desain
dan pengembangan metode pengujian dan analisis; desain dan pengembangan pembawa suara dan gambar digital; desain
dan pengembangan peralatan transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan peralatan, instrumen, dan peralatan
transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; desain dan pengembangan
perangkat keras dan lunak komputer untuk aplikasi industri; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang
kedokteran; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan (game) komputer; desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan video (video game); desain dan pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
realitas tertambah (augmented reality); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas virtual/maya
(virtual reality); desain dan pengembangan perangkat keras komputer; desain dan pengembangan perangkat keras komputer
untuk industri manufaktur; desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan database; desain dan
pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan jaringan; desain dan pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk kompresi dan dekompresi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk konversi data dan konten multimedia dari dan ke berbagai protokol; desain dan pengembangan
perangkat lunak dan perangkat keras untuk memproduksi, merekam dan memproses sinyal digital dan analog; desain dan
pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk operator audio dan video; desain dan pengembangan perangkat
lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak
dan perangkat keras untuk pemrosesan sinyal digital; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk
penguatan dan transmisi sinyal; desain dan pengembangan perangkat lunak database komputer; desain dan pengembangan
perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain dan pengembangan perangkat lunak driver; desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan teknologi medis;
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk evaluasi dan perhitungan data; desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk komputasi awan; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk kontrol proses;
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
manajemen basis data; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk manajemen rantai pasokan; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk membaca, mengirim dan mengatur data; desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengolah
kata; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer,; desain dan pengembangan perangkat lunak manajemen energi;
desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputer dan server; desain dan pengembangan
perangkat lunak pendidikan; desain dan pengembangan perangkat lunak pengambilan data; desain dan pengembangan
perangkat lunak pengolah gambar; desain dan pengembangan perangkat lunak pengoperasian untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing; desain dan pengembangan perangkat lunak perencanaan rute; desain dan
pengembangan perangkat lunak permainan komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer dan
perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan
perangkat lunak sistem operasi; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk database elektronik; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk digunakan di bidang perancangan dan pengelolaan program pendidikan; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk kontrol, regulasi dan pemantauan sistem energi surya; desain dan pengembangan
perangkat lunak untuk manajemen persediaan; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola
data; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk olahpesan cepat; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk
panduan program televisi elektronik; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; desain dan
pengembangan perangkat lunak video game; desain dan pengembangan periferal komputer; desain dan pengembangan
piranti lunak dan piranti keras komputer; desain dan pengembangan produk; desain dan pengembangan produk baru; desain
dan pengembangan produk industri; desain dan pengembangan produk konsumen; desain dan pengembangan produk listrik
atau elektronik; desain dan pengembangan produk multimedia; desain dan pengembangan produk-produk teknik; desain dan
pengembangan program basis data komputer; desain dan pengembangan program keamanan Internet; desain dan
pengembangan program komputer; desain dan pengembangan program untuk pemrosesan data; desain dan pengembangan
protesa; desain dan pengembangan sistem entri data; desain dan pengembangan sistem fotovoltaik; desain dan
pengembangan sistem keamanan data elektronik; desain dan pengembangan sistem komputer; desain dan pengembangan
sistem navigasi; desain dan pengembangan sistem navigasi dan perangkat lunak perencanaan rute; desain dan
pengembangan sistem output data; desain dan pengembangan sistem pemrosesan data; desain dan pengembangan sistem
penyimpanan data; desain dan pengembangan sistem tampilan data; desain dan pengembangan sistem telekomunikasi;
desain dan pengembangan sistem untuk input data, output, pemrosesan, tampilan dan penyimpanan; desain dan
pengembangan sistem untuk pembangkit energi regeneratif; desain dan pengembangan teknologi baru untuk orang lain;
desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; desain dan pengembangan teknologi medis; desain dan
pengujian produk baru; desain dan pengujian untuk pengembangan produk baru; desain dan penulisan perangkat lunak
komputer; desain dan penyewaan perangkat lunak; desain dan perencanaan sistem kelistrikan; desain dan perkembangan
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; desain database komputer; desain dekorasi interior;
desain dekorasi interior untuk toko; desain dengan bantuan komputer; desain dengan bantuan komputer untuk operasi
manufaktur; desain efek khusus; desain efek-efek realitas tertambah (augmented reality) dan realitas virtual/maya (virtual
reality) untuk digunakan dalam memodifikasi foto, gambar, video dan konten audio-visual; desain eksterior bangunan; desain
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firmware komputer; desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis brosur iklan; desain grafis dari bahan
promosi; desain grafis dari bahan publikasi; desain grafis dari iklan internet; desain grafis dari logo iklan; desain grafis dari
masalah periklanan; desain grafis dari selebaran iklan; desain grafis komputer; desain grafis video dengan bantuan komputer;
desain halaman internet; desain halaman web; desain homepage; desain homepage dan halaman Internet; desain homepage
dan halaman web; desain homepage dan situs web; desain homepage, perangkat lunak komputer dan situs web; desain
ilustrasi grafis; desain industri; desain industri berbantuan komputer; desain industri dan seni grafis; desain interior; desain
interior bangunan; desain interior dan eksterior bangunan; desain interior toko; desain interior untuk kantor; desain interior
untuk mengoptimalkan peredaman suara; desain jam tangan; desain jaringan komputer; desain jaringan komputer untuk orang
lain; desain kartu bisnis; desain karya seni; desain kemasan; desain khusus dan rekayasa sistem teleponi, sistem televisi
kabel dan serat optik; desain komponen mekanis; desain komponen mekanis dan mikromekanis; desain komponen optik;
desain komponen optik dan mikrooptik; desain komputer; desain mainan; desain materi publisitas; desain merek; desain
mesin, peralatan, dan instrumen; desain otomotif; desain pakaian; desain pakaian, alas kaki dan tutup kepala; desain
pencahayaan lanskap; desain pencahayaan teater; desain peralatan dan mesin untuk keperluan pengisian; desain peralatan
telekomunikasi; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer
dan pengembangan solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan; desain
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk analisis dan pelaporan komersial; desain perangkat keras dan
perangkat lunak komputer yang disesuaikan; desain perangkat keras komputer; desain perangkat keras komputer yang
disesuaikan; desain perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan periferal komputer; desain perangkat lunak aplikasi,
membuat perangkat lunak aplikasi, atau pemeliharaan perangkat lunak aplikasi; desain perangkat lunak basis data komputer;
desain perangkat lunak driver; desain perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak komputer untuk mengendalikan
terminal swalayan; desain perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain perangkat lunak komputer untuk
pengolah kata; desain perangkat lunak komputer yang disesuaikan; desain perangkat lunak komputer, firmware komputer,
perangkat keras komputer, dan sistem komputer; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data dan data besar; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengimplementasikan Internet of Things (IoT); desain perangkat
lunak pemrosesan gambar; desain perangkat lunak pengolah gambar; desain perangkat lunak permainan komputer; desain
perangkat lunak sistem operasi; desain perangkat lunak smartphone; desain perangkat lunak untuk digunakan dengan mesin
cetak; desain perangkat lunak video game; desain perhiasan; desain peripheral komputer; desain personal digital assistants,
alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera digital; desain pesawat; desain portal web; desain
produk; desain produk baru; desain produk industri; desain produk konsumen; desain produk teknik; desain program
komputer; desain program komputer dan perangkat lunak yang berkaitan dengan pesawat terbang; desain program untuk
pemrosesan data; desain protesa; desain seni grafis; desain seni industri; desain seni komersial; desain sepeda; desain set
film; desain set teater; desain set untuk program televisi; desain sirkuit terpadu; desain sistem komputer; desain sistem
komputer, pemrograman sistem komputer dan konsultasi sistem komputer; desain sistem pemrosesan data; desain sistem
pencahayaan; desain sistem penyimpanan data; desain situs komputer; desain situs web; desain situs web untuk tujuan
periklanan; desain survei geologi; desain survei ladang minyak; desain survei tanah; desain teknik; desain teknik berbantuan
komputer; desain teknis; desain teknis dan perencanaan instalasi pemanas; desain teknis dan perencanaan instalasi
pemanas, ventilasi dan pendingin udara; desain teknis dan perencanaan jaringan telekomunikasi; desain teknis dan
perencanaan pabrik pemurnian air; desain teknis dan perencanaan pembangkit listrik; desain teknis dan perencanaan
peralatan telekomunikasi; desain teknis dan perencanaan pipa untuk gas, air dan air limbah; desain teknis dan perencanaan
sistem pembuangan limbah; desain telepon; desain telepon seluler; desain topi; desain tutup kepala; desain visual; desain
web; desain, gambar dan tulisan yang ditugaskan, semua untuk kompilasi halaman web di internet; desain, instalasi,
pembaruan, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain, instalasi, pemeliharaan dan pembaharuan perangkat lunak
komputer  untuk mengolah data; desain, mengembangkan, dan menghosting situs web yang menampilkan blog dan publikasi
yang tidak dapat diunduh dalam sifat artikel, kolom, dan panduan informasional di bidang mata uang virtual, aset digital dan
blockchain, serta tren pasar dan perdagangan; desain, pembaruan, dan penyewaan perangkat lunak komputer; desain,
pembuatan atau pemeliharaan program komputer elektronik; desain, pembuatan atau pemeliharaan program komputer
elektronik untuk karaoke dengan fungsi penilaian; desain, pembuatan, dan pemrograman halaman web; desain, pembuatan,
hosting, dan pemeliharaan situs Internet untuk pihak ketiga; desain, pembuatan, hosting, dan pemeliharaan situs web untuk
orang lain; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi; desain, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain, pemeliharaan, penyewaan, dan
pembaruan perangkat lunak komputer; desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; desain, pemrograman, dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain, penelitian dan pengembangan program komputer dan perangkat lunak
komputer untuk identifikasi elektronik; desain, penelitian dan pengembangan program komputer dan perangkat lunak
komputer untuk menginterpretasikan sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi, suara, tampilan wajah dan
badan atau karakterikstik biometrik lainnya dalam bidang pengawasan akses atau autentikasi orang; desain, pengembangan
dan implementasi perangkat lunak audit dan keamanan untuk platform berbasis blockchain; desain, pengembangan dan
pemeliharaan perangkat lunak telekomunikasi; desain, pengembangan dan penyediaan sistem pengujian, sistem pemodelan
dan sistem dan layanan simulasi; desain, pengembangan, dan hosting perangkat lunak untuk dan berdasarkan teknologi buku
besar terdistribusi; desain, pengembangan, dan hosting perangkat lunak untuk pengelolaan yang dihosting dengan aman,
penyimpanan dan administrasi kata sandi, kredensial dan informasi identitas yang berkaitan dengan orang, akun, dan
perangkat untuk tujuan keamanan; desain, pengembangan, dan hosting portal web bagi pengguna untuk mengakses informasi
di bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak; desain,
pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk blockchain; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat
lunak untuk layanan verifikasi pihak ketiga untuk transaksi mata uang digital, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi
yang melibatkan mata uang bitcoin; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token)
dan dompet token utilitas; desain, pengembangan, dan implementasi solusi perangkat lunak untuk keamanan mata uang
digital; desain, pengembangan, dan pemrograman perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, implementasi, analisis,
integrasi, pemantauan kinerja, pencadangan, pemulihan, diagnosa, pengujian dan pengelolaan piranti keras komputer,
piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain; desain, pengembangan,
instalasi, dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, instalasi, dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat
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lunak komputer; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk kontrol proses;
desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain,
pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan kata; desain, pengembangan,
pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan kata, pemrosesan data, dan kontrol proses;
desain, pengujian, teknik, penelitian dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan komputer, teknologi telekomunikasi, sistem
telepon, jaringan, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, pemrograman komputer, dan keamanan jaringan;
desain, peningkatan, dan penyewaan perangkat lunak komputer; desain, penyebaran, dan pengelolaan jaringan komputer
nirkabel untuk orang lain; desain, selain untuk tujuan iklan; design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan
perangkat lunak (software) computer; diagnosis masalah perangkat keras komputer melalui penggunaan perangkat lunak;
diagnosis masalah perangkat lunak komputer; digitalisasi dokumen [pemindaian]; digitalisasi gambar; digitalisasi suara dan
gambar; disain furnitur; disain perangkat keras; disain rumah; duplikasi perangkat lunak game komputer; duplikasi perangkat
lunak komputer; duplikasi program komputer; duplikasi program komputer menjadi program perlindungan perangkat lunak dan
program keamanan; eksplorasi arkeologis; eksplorasi bawah laut; eksplorasi dan penelitian arkeologis; eksplorasi gas;
eksplorasi geofisika untuk industri gas; eksplorasi geofisika untuk industri minyak; eksplorasi geofisika untuk industri minyak,
gas, dan pertambangan; eksplorasi geofisika untuk industri pertambangan; eksplorasi geologis; eksplorasi ladang minyak;
eksplorasi mineral; eksplorasi minyak bumi; eksplorasi minyak dan gas; ekstraksi dan pengambilan informasi serta penggalian
data melalui jaringan komputer global; enkripsi data dan layanan decoding; enkripsi, dekripsi, dan autentikasi informasi, pesan,
dan data; enyediakan situs web yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain, dan
teknologi buku besar terdistribusi, serta undang-undang tata kelola data; estimasi dan penelitian geologi; evaluasi analisis
kimia; evaluasi dan pengujian real estat untuk keberadaan bahan berbahaya; evaluasi desain produk; evaluasi hasil dari tes
kontrol kualitas yang dilakukan pada barang dan jasa; evaluasi kualitas bulu [bulu]; evaluasi kualitas kayu tegakan; evaluasi
kualitas produk; evaluasi kualitas produk tekstil dan serat; evaluasi kualitas serat alpaka; evaluasi kualitas wol; evaluasi
pengembangan produk; evaluasi produk farmasi; evaluasi sintesis kimia; fotogrametri; gambar teknik; gradasi kayu; helpdesk
dan jasa-jasa dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dengan keamanan rumah dan
sistem otomasi.; hosting aplikasi multimedia dan interaktif; hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain; hosting
aplikasi perangkat lunak untuk orang lain; hosting aplikasi-aplikasi perangkat lunak komputer untuk pihak-pihak lain; hosting
cloud untuk database elektronik; hosting dan penyewaan ruang memori untuk situs web; hosting data, file, aplikasi, dan
informasi yang terkomputerisasi; hosting database komputer; hosting fasilitas online untuk melakukan diskusi interaktif; hosting
fasilitas web on-line untuk orang lain untuk berbagi konten on-line; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk
melakukan diskusi interaktif; hosting fasilitas web online untuk orang lain; hosting halaman web khusus; hosting hiburan
multimedia dan konten pendidikan untuk orang lain; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas
tertambah (augmented reality)] di internet; hosting konten digital di Internet; hosting konten hiburan multimedia; hosting konten
pendidikan multimedia; hosting perangkat lunak aplikasi komputer di bidang manajemen pengetahuan untuk membuat
database informasi dan data yang dapat dicari; hosting perangkat lunak dan database untuk digunakan dalam industri
otomotif; hosting perangkat lunak online yang memungkinkan pembuatan dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) dalam kaitannya dengan industri otomotif; hosting perangkat lunak untuk digunakan
dalam manajemen perpustakaan; hosting platform di Internet; hosting platform e-commerce di Internet; hosting platform
interaktif untuk mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan,
komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; hosting portal web;
hosting ruang memori di Internet; hosting ruang memori di Internet untuk menyimpan foto digital; hosting ruang memori
elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan);
hosting ruang memori elektronik di Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; hosting ruang memori untuk situs web;
hosting server; hosting situs internet untuk orang lain; hosting situs komputer [situs web]; hosting situs web; hosting situs web
di Internet; hosting situs web online untuk membuat dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting situs web orang lain;
hosting situs web orang lain di server komputer untuk jaringan komputer global; hosting situs web untuk orang lain yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; hosting situs web untuk penyimpanan data elektronik;
hosting situs web untuk penyimpanan elektronik foto dan video digital; hosting situs web yang berhubungan dengan
pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; hosting situs web yang berhubungan dengan sistem pengaturan transportasi;
hosting weblog [blog]; implementasi program komputer di jaringan; informasi meteorologi; informasi yang berkaitan dengan
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
teknologi informasi; infrastruktur sebagai layanan (IaaS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mengelola,
mengoperasikan, memantau, memecahkan masalah, dan mengkonfigurasi jaringan komputer cloud, mengelola penyimpanan
jaringan, dan untuk menyebarkan dan menginstal aplikasi perangkat lunak melalui jaringan; infrastruktur sebagai layanan
(IaaS) untuk digunakan dengan perangkat dan jaringan Internet of Things (IoT); infrastruktur sebagai layanan [IaaS]; inspeksi
barang untuk kontrol kualitas; inspeksi dan pengujian minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan
silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; inspeksi kendaraan bermotor untuk kelaikan jalan; inspeksi
ladang minyak; inspeksi rumah dan survei untuk memverifikasi kondisi properti; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak
basis data; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer
komunikasi; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat lunak basis data; instalasi
perangkat lunak komputer; instalasi perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat lunak untuk sistem komputer;
instalasi program komputer; instalasi, modifikasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer, termasuk melalui
jaringan komputer global; instalasi, pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak basis data; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak untuk sistem komputer; instalasi,
pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan perangkat
lunak komputer; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; integrasi sistem dan jaringan komputer;
integrasi sistem dan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa
analisa komputer; jasa analisis dan pengujian di bidang eksploitasi minyak; jasa analisis dan pengujian di bidang eksplorasi
minyak; jasa analisis dan pengujian untuk industri minyak; jasa analisis dan pengujian yang berkaitan dengan peralatan teknik
listrik; jasa analisis industri dan penelitian; jasa analisis teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan energi dan tenaga orang
lain; jasa analisis untuk eksplorasi ladang minyak; jasa arsitektur dan teknik; jasa arsitektur interior; jasa arsitektur untuk
desain bangunan; jasa arsitektur untuk desain bangunan industri; jasa arsitektur untuk desain bangunan kantor; jasa arsitektur
untuk desain bangunan komersial; jasa arsitektur untuk desain pusat perbelanjaan; jasa arsitektur untuk desain tempat ritel;
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jasa arsitektur untuk merencanakan bangunan, bangunan industri dan bangunan komersial; jasa arsitektur yang berkaitan
dengan pengembangan lahan; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik; jasa audit energi yang berkaitan dengan listrik
dan gas alam; jasa desain; jasa desain arsitektur di bidang lalu lintas dan transportasi; jasa desain baju; jasa desain dan
desain peta; jasa desain dan gambar teknik berbantuan komputer; jasa desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi
yang berkaitan dengannya; jasa desain dan perencanaan yang berkaitan dengan peralatan telekomunikasi; jasa desain di
bidang pembuatan kapal angkatan laut; jasa desain grafis; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo; jasa
desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo perusahaan; jasa desain grafis untuk membuat tur virtual real estate
untuk dijual; jasa desain interior dan eksterior; jasa desain interior dan eksterior untuk bangunan, proyek konstruksi dan
perbaikan gedung yang sedang dibangun; jasa desain lapangan golf; jasa desain merek; jasa desain multimedia; jasa desain
ritel; jasa desain teknik industri; jasa desain teknik sipil yang berkaitan dengan irigasi air; jasa desain teknis yang berkaitan
dengan instalasi pasokan air; jasa desain teknis yang berkaitan dengan instalasi pemanas; jasa desain teknis yang berkaitan
dengan pembangkit listrik; jasa desain teknis yang berkaitan dengan peralatan dan instalasi pendingin; jasa desain teknis
yang berkaitan dengan peralatan sanitasi dan instalasi; jasa desain untuk pengemasan; jasa desain yang berkaitan dengan
barang cetakan; jasa desain yang berkaitan dengan teknik sipil; jasa desain, pengembangan dan arsitektur; jasa desain, riset,
pengujian dan analisis industri berbantuan komputer; jasa device-as-aservice (DaaS), seperti menyediakan komputer,
perangkat keras computer, perangkat lunak komputer, mesin cetak/printer, bahan untuk pencetakan, perangkat tambahan
yang dihubungkan ke komputer; jasa dukungan teknis untuk sistem robot bedah; jasa dukungan teknis, diagnosa dan
pemecahan masalah piranti keras komputer dan masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa dukungan teknis,
yaitu pemecahan masalah sehubungan dengan masalah perangkat lunak untuk interkoneksi, pengelolaan, pengamanan,
pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon;
jasa dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang bersifat mendiagnosis masalah perangkat keras pada komputer untuk
interkoneksi, pengelolaan, pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area
lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon; jasa eksplorasi dan penelusuran (pencarian) minyak dan gas; jasa eksplorasi di
bidang industri gas; jasa eksplorasi di bidang industri minyak; jasa eksplorasi di bidang industri minyak, gas dan
pertambangan; jasa eksplorasi di bidang industri pertambangan; jasa eksplorasi pertambangan; jasa evaluasi dan pengujian;
jasa hosting situs web; jasa hosting situs web interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan
berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan
teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa ilmiah dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang terkait, yaitu,
analisa dan penelitian industri; jasa ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu, penelitian, desain dan pengembangan solusi teknis
untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan; jasa informasi online, yaitu, menyediakan
database komputer yang memuat indeks untuk karya yang memiliki hak cipta; jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan desain, rekayasa dan pengembangan kustom perangkat semikonduktor, sirkuit terintegrasi,
papan sirkuit, dan komponen listrik dan elektronik; jasa inspeksi bangunan dan struktural [teknik, penilaian kualitas, dan
layanan survei]; jasa inspeksi struktural bawah laut; jasa inspeksi untuk kendaraan baru dan bekas untuk orang yang membeli
atau menjual kendaraan mereka; jasa juru gambar dalam sifat gambar teknis; jasa kartografi dan pemetaan; jasa keamanan
komputer (perancangan dan pengembangan keamanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komputer,
pemrograman dan pemasangan perangkat lunak, jasa perbaikan dan pemeliharaan, percobaan dan penilaian risiko terhadap
jaringan komputer); jasa kloning biologis; jasa komputasi awan; jasa komputer dan pemrograman; jasa komputer yaitu
manajemen peranti lunak komputer dari jarak jauh dan dekat; jasa komputer, yaitu, hosting dan memelihara situs web online
untuk pihak lain untuk mengidentifikasi pelanggaran kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa komputer, yaitu, menciptakan
komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama
pengguna dan membentuk komunitas virtual di bidang teknologi informasi, jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi;
jasa komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual),  yaitu,
menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual),  token blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk
perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu, menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang
virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa komputer,
yaitu, mendesain database komputer yang menampilkan indeks informasi, situs, dan sumber lain yang tersedia di jaringan
komputer; jasa komputer, yaitu, penyediaan antarmuka perangkat lunak yang tersedia melalui suatu jaringan untuk
membentuk layanan informasi secara daring (online) terpersonalisasi; jasa konsultasi dalam bidang perangkat keras
komputer; jasa konsultasi dalam bidang perangkat lunak komputer; jasa konsultasi dalam bidang solusi teknis untuk
meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer;
jasa konsultasi dan nasihat yang berhubungan dengan lubrikasi dan pemeliharaan mesin (machinery) dan mesin (engines);
jasa konsultasi dan penelitian di bidang teknologi informasi; jasa konsultasi desain pusat perbelanjaan; jasa konsultasi di
bidang desain, pemilihan, implementasi dan penggunaan perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak; jasa
konsultasi di bidang pengembangan teknologi; jasa konsultasi di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer.; jasa
konsultasi di bidang rekayasa genetika; jasa konsultasi di bidang sains, teknik dan teknologi informasi; jasa konsultasi di
bidang teknologi DNA rekombinan; jasa konsultasi di bidang toksikologi genetik; jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa
konsultasi mengenai pengembangan dan riset kecerdasan buatan; jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer;
jasa konsultasi piranti lunak; jasa konsultasi teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi; jasa konsultasi teknis yang
berkaitan dengan sistem informasi; jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, database, dan aplikasi; jasa
konsultasi untuk pengujian, penelitian dan pengembangan teknologi lingkungan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
penelitian di bidang perlindungan lingkungan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan praktik pertanian regeneratif untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; jasa konsultasi yang berkaitan dengan teknologi penyerapan karbon
pertanian dan gas rumah kaca lainnya; jasa kontrol kualitas; jasa kriptografi; jasa laboratorium; jasa laboratorium kimia dan
biologi; jasa laboratorium penelitian biologi; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk bermain game; jasa layanan aplikasi
perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume,
untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat
atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan; jasa layanan
aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat
resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan
melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan jasa
desain dan pengembangan perangkat lunak; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari
dan merekrut karyawan; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi
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kepegawaian dan perencanaan karir; jasa layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas virtual online bagi pengguna untuk
mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; jasa layanan
perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang
aman; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi
transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa layanan perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi otentikasi transaksi melalui blockchain(sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk identifikasi dan otentikasi pengguna; jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem  pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau
buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa layanan perangkat lunak tanda tangan elektronik
untuk mengamankan transaksi; jasa layanan program permainan komputer yang dapat diunduh; jasa manajemen komputer,
yaitu, pemantauan, pelaporan, dan manajemen lalu lintas data di seluruh jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa
membuat indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di Internet dan jaringan komunikasi elektronik
lainnya; jasa menggambar rancangan bangunan; jasa menggambar teknik sipil; jasa mengkodekan dokumen identitas; jasa
on-line yaitu penyediaan informasi teknis melalui jaringan komputer di bidang perangkat keras dan lunak komputer, jaringan
komputer, telekomunikasi, telepon dan teknologi jaringan; jasa pemantauan lingkungan; jasa pembuatan konten digital
pembuatan animasi digital untuk film, video dan program komputer; jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa
pemeliharaan perangkat lunak; jasa pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; jasa
pendukung teknis dalam bidang penyimpanan data, manajemen data dan cadangan data elektronik, di perangkat dan di awan;
jasa pendukung teknis, yaitu, administrasi teknis atas server untuk pihak lain dan mencari dan memecahkan masalah dalam
bentuk mendiagnosa masalah server; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah dalam bentuk
mendiagnosa masalah perangkat keras komputer semua berhubungan dengan perangkat keras untuk mengakses dan
transmisi data dan konten di antara konsumen perangkat dan displai elektronik; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan
memecahkan masalah perangkat lunak komputer; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah
perangkat lunak komputer dalam bidang komputasi awan; jasa pendukung teknis, yaitu, migrasi pusat data, server dan
aplikasi basis data; jasa penelitian dan desain; jasa penelitian dan desain teknik di bidang teknologi pengeboran; jasa
penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; jasa penelitian dan pengembangan; jasa
penelitian dan pengembangan di bidang antibodi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang bakteriologi; jasa penelitian
dan pengembangan di bidang biokimia; jasa penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang fisika; jasa penelitian dan pengembangan di bidang imunohistologi; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang imunologi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang kimia; jasa penelitian dan pengembangan di
bidang kosmetik; jasa penelitian dan pengembangan di bidang makanan; jasa penelitian dan pengembangan di bidang
mikroorganisme dan sel; jasa penelitian dan pengembangan di bidang persiapan diagnostik; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang persiapan medis; jasa penelitian dan pengembangan di bidang sediaan farmasi; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang sitologi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang suplemen gizi; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang teknik; jasa penelitian dan pengembangan di bidang teknologi antibodi; jasa penelitian dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa
penelitian dan pengembangan untuk industri farmasi; jasa penelitian dan pengembangan untuk orang lain; jasa penelitian dan
pengembangan yang berkaitan dengan ban mobil; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan obat-obatan;
jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pengukuran dan pengaturan teknologi; jasa penelitian dan
pengembangan yang berkaitan dengan perangkat keras dan lunak komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang
berkaitan dengan perangkat keras komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perangkat lunak
komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pupuk; jasa penelitian dan pengembangan yang
berkaitan dengan sel surya dan pembangkit listrik; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan vaksin dan
obat-obatan; jasa penelitian di bidang sains dan teknologi; jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi;
jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan program komputer; jasa penelitian, desain dan
pengembangan yang berkaitan dengan sistem komunikasi; jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan
sistem pemrosesan data; jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan solusi aplikasi perangkat lunak;
jasa penelitian, desain, dan pengembangan yang berkaitan dengan komputer; jasa penelitian, desain, dan pengembangan
yang berkaitan dengan sistem komputer; jasa penelitian, pengembangan, analisis dan konsultasi di bidang teknik; jasa
penelitian, pengujian dan analisis; jasa penelitian, pengujian dan analisis industri; jasa penelitian, teknik, dan konsultasi
teknologi di bidang produksi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi, dan efisiensi energi; jasa pengembangan dan pengujian
di bidang teknik; jasa pengembangan industri; jasa pengujian dan inspeksi lingkungan; jasa pengujian dan penelitian di bidang
listrik; jasa pengujian dan penelitian di bidang pencegahan polusi; jasa pengujian kontrol kualitas untuk mesin industri; jasa
pengujian kontrol kualitas untuk mesin pertanian; jasa pengujian kontrol kualitas untuk peralatan hortikultura; jasa pengujian
kontrol kualitas untuk peralatan kehutanan; jasa pengujian lingkungan untuk mendeteksi kontaminan dalam air; jasa pengujian
perangkat keras dan lunak komputer; jasa pengujian teknis untuk mesin, peralatan, dan instrumen; jasa pengujian untuk
sertifikasi kualitas atau standar; jasa pengujian, inspeksi dan penelitian dalam kaitannya dengan pertanian, peternakan,
industri produk perikanan dan kelautan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan mesin, peralatan dan instrumen;
jasa pengukuran dan pengujian teknis; jasa penyebaran dan pendukung operasional, yaitu, jasa desain, instalasi dan
konfigurasi, jasa pendukung teknis, jasa demonstrasi dan pelatihan atas solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan
produktivitas dalam operasi pertambangan; jasa penyedia layanan aplikasi  (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting,
menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi
jaringan komunikasi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan  transaksi digital yang
terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau
buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
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menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat
dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) apa pun; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan
komunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks,
pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan mesin pencari; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi
perangkat lunak hosting lainnya; jasa penyedia layanan mesin pencari; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem
kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan
penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem
pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web,
interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer
untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; jasa penyediaan komputasi
berbasis awan dalam bidang pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, pembelajaran algoritma, dan analisa data; jasa
penyediaan komunitas online untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); jasa penyediaan
penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler yang tidak dapat diunduh untuk komunitas virtual, jejaring
sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau paling tidak yang
aman; jasa penyediaan perangkat lunak untuk digunakan dalam membangun, mengembangkan, mengeksekusi, dan
menjalankan perangkat lunak dan aplikasi lain di blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa
penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara on-line dalam bentuk platform perdagangan untuk perdagangan
cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset
digital lainnya; jasa penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk memfasilitasi interoperabilitas
beberapa aplikasi piranti lunak; jasa penyediaan platform digital secara daring untuk iklan dan penjualan; jasa penyediaan
protokol blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan
horizontal dari aplikasi yang didesentralisas; jasa penyediaan protokol blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan horizontal dari aplikasi yang didesentralisasi; jasa penyediaan
situs web untuk hotel; jasa penyediakan informasi piranti keras atau piranti lunak komputer secara online; jasa penyediakan
mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa penyediakan portal
Internet yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa
penyimpanan awan, yaitu, menyediakan penyimpanan data elektronik yang dapat diakses melalui internet dari media
elektronik, yaitu, konten audio dan video; jasa perancangan dan persiapan database untuk orang lain untuk mengumpulkan,
menyimpan, menganalisis, dan melaporkan informasi biologis; jasa perancangan, pengembangan, pemutakhiran dan
pemeliharaan untuk data drive disk keras, drive dalam keadaan solid dan alat penyimpanan komputer; jasa perangkat lunak
sebagai layanan (SaaS) yang memuat perangkat lunak untuk mengendalikan peralatan komunikasi audio dan video, peralatan
konferensi, peralatan kolaborasi, dan untuk mengendalikan komunikasi atau aplikasi perangkat lunak operasional lainnya yang
terkait dengan peralatan tersebut; jasa perangkat lunak sebagai layanan (software as a service (SAAS)) yang mengutamakan
perangkat lunak untuk digunakan pada bidang perawatan kesehatan untuk membantu dalam menciptakan/membuat implan
ortopedi sesuai pesanan, penentuan posisi komponen ortopedi selama pembedahan dan dalam perencanaan sebelum
operasi dan analisis intraoperatif pembedahan ortopedi; jasa perangkat lunak sebagai layanan (software as a service (SAAS))
yang mengutamakan perangkat lunak untuk melapisi templat prostetik pada gambar radiologis, melakukan pengukuran pada
gambar dan templat posisi; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) berupa program penyusun, program untuk
mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada program komputer (debugger), dan program utilitas untuk membuat aplikasi
perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) untuk digunakan dalam mendesain,
mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait
dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa perawatan perangkat lunak; jasa perencanaan dan tata letak
bangunan komersial; jasa perencanaan dan tata letak bangunan pabrik; jasa perencanaan dan tata letak desain untuk
lingkungan kamar bersih; jasa perencanaan dan tata letak fasilitas produksi; jasa perencanaan dan tata letak komunitas
perumahan; jasa perencanaan teknik; jasa platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang
virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; jasa rekayasa; jasa rekayasa genetika yang berkaitan dengan pabrik; jasa rekayasa lapangan untuk
industri pertambangan; jasa rekayasa perangkat lunak untuk program pemrosesan data; jasa sertifikasi jaringan; jasa
sertifikasi produk; jasa sertifikasi produk [kendali mutu]; jasa sertifikasi produk makanan dan minuman; jasa sertifikasi produk
makanan dan minuman [kontrol kualitas]; jasa sertifikasi sistem manajemen; jasa survei dan rekayasa; jasa survei hak atas
tanah; jasa survei, eksplorasi, inspeksi dan penelitian di bidang geologis dan oseanografi; jasa teknik di bidang motif tenaga;
jasa teknik di bidang teknologi bangunan; jasa teknik di bidang teknologi energi; jasa teknik di bidang teknologi komunikasi;
jasa teknik di bidang teknologi lingkungan; jasa teknik konstruksi [desain konstruksi]; jasa teknik konstruksi [perencanaan
konstruksi]; jasa teknik konstruksi [studi proyek teknis di bidang konstruksi]; jasa teknik lingkungan; jasa teknik mesin dan
teknik listrik; jasa teknik untuk industri gas; jasa teknik yang berkaitan dengan sistem pasokan energi; jasa teknik yang
berkaitan dengan transportasi gas dan sistem pasokan; jasa- jasa komputer, yaitu menyediakan mesin pencari (search
engine) untuk menemukan informasi, sumber, dan situs web milik pihak lain di Internet; jasa-jasa Internet dan situs web ialah
jasa-jasa teknologi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi
online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan  penemuan (inventory) media baru dan konten yang
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berkaitan dengannya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis
masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer di perangkat ponsel, tablet, dan perangkat komputer genggam
lainnya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah perangkat lunak dan
masalah perangkat keras untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan
sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu,
pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dalam perangkat keras dan perangkat lunak komputer dalam
perangkat komputasi pribadi, dan mendiagnosis masalah dalam produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan
konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap, penurun, pelembut air,
peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan; jasa-jasa dukungan teknologi,
yaitu, layanan help desk untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang perbedaan antara smartphone tertentu, komputasi
seluler dan perangkat komunikasi tertentu, dan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, peralatan
penerangan, sistem hvac, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan
teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan dan membuat penggunaan ponsel, komputer,
komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat yang terhubung ke jaringan; jasa-jasa ilmiah dan
teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengan konstruksi; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian
dan perancangan yang berkaitan dengannya; jasa-jasa ilmu pengetahuan dan teknologikal dan penelitian yang berkaitan
dengan jasa-jasa tersebut; jasa-jasa komputer ialah penciptaan dan komunitas online untuk para pemakai yang terdaftar untuk
berpartisipasi pada diskusi-diskusi,  mendapatkan feedback dari teman sebaya, membentuk komunitas-komunitas virtual dan
menggunakan pada jaringan sosial; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan
perangkat keras komputer untuk perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem
kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan
perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem
otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam
hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial intellegence) dan pengolahan
bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian
pasar; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial intellegence) dan
pengolahan bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen,
dan penelitian pasar; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dan media dibidang per-iklanan
dan pemasaran; jasa-jasa laboratorium ilmu kedokteran, ialah jasa-jasa ilmu pengetahuan, pengujian dan penapisan
(screening) ialah pengujian plasma darah manusia untuk keamanan dan kwalitas; jasa-jasa laboratorium ilmu pengetahuan
mengenai plasma darah manusia; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak komputer
dan penerapan database untuk pihak lain; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak
komputer dan penerapan database untuk pihak lain dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-
obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan genetika.; jasa-
jasa pemrograman komputer; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat-
perangkat lunak komputer  dan penerapan-penerapan untuk perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online,
interaktip, televisi, kabel, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan
dengannya; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut diatas; jasa-jasa penelitian
(survey) gas; jasa-jasa penelitian dan pengembangan termasuk ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, pharmasi dan jasa-jasa
penelitian dan pengembangan hasil-hasil darah; jasa-jasa penelitian dibidang media sosial; jasa-jasa pengelolaan proyek-
proyek penelitian ilmu pengetahuan; jasa-jasa penyanggaan teknikal, ialah layanan manajemen infrastruktur untuk
pemantauan, administrasi dan manajemen penghitungan awan (cloud), TI dan sistem aplikasi di bidang berbagai macam
asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran
hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu
pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
metagenomik, pengujian genetika dan genetika; jasa-jasa penyebaran informasi yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut
diatas melalui jaringan komputer global; jasa-jasa penyediaan jasa-jasa penelitian dan fasilitas-fasilitas penyediaan hasil-hasil
penelitian, informasi dan hasil-hasil akhirnya; jasa-jasa penyediaan studi-studi teknikal; jasa-jasa perancangan dan
pengembangan peralatan laboratorium otomatis, peralatan laboratorium, dan sistem komputer untuk orang lain; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam operasi dan kontrol
kendaraan yang mengemudi sendiri (autonomous-driving vehicles); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak termasuk perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk
memungkinkan/mengaktifkan interaksi pengguna dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait
dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan di dalam dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk
mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian dan kontrol perangkat seluler dan fungsi kendaraan berbasis perintah pengguna;
jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk memahami preferensi
pengguna ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk membaca
dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan mengubah teks menjadi ucapan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih
perangkat komputasi (computing); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat
lunak untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola kendaraan berjaringan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk navigasi kendaraan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan
kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk otentikasi
dan identifikasi individu; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak
untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk peningkatan sinyal ucapan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melacak dan memelihara rencana kesehatan dan perawatan; jasa-jasa
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perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas
medis, dokter, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memfasilitasi pengobatan perawatan kesehatan kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat,
pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengkomunikasikan data kesehatan antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk merekam data kesehatan; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak yang mengkomunikasikan data kesehatan
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS)
yang menampilkan perangkat lunak bagi pengguna untuk mengumpulkan, mengakses dan bertukar informasi perawatan
kesehatan, mengendalikan (manage) penyakit dan kondisi, dan mengendalikan (manage) biaya perawatan kesehatan; jasa-
jasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak computer yang
dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers)
dan produsen; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
computer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang
eceran (retailers) dan para distributor; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi bergerak dan
perangkat komunikasi, yaitu, penghapusan data, pencadangan data dan pemulihan data; jasa-jasa perlindungan jarak jauh
untuk telepon nirkabel dan komputasi seluler dan perangkat komunikasi, yaitu, menyediakan jasa-jasa perlindungan virus
komputer dari jarak jauh dalam perangkat ini; jasa/layanan desain, rekayasa, penelitian, pengembangan dan pengujian di
bidang pengembangan perangkat lunak aplikasi seluler yang terkait dengan penggunaan dan fungsionalitas hyperlink;
jasa/layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima
pesan elektronik, pemberitahuan dan peringatan dan untuk memfasilitasi transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet
dan komunikasi; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); jasa/layanan platform
sebagai suatu layanan (PaaS); kadar batu mulia; kadar koin; kalibrasi (pengukuran); kalibrasi [pengukuran]; kalibrasi alat
pengukur; kalibrasi alat ukur; kalibrasi detektor; kalibrasi instrumen; kalibrasi mesin; kalibrasi peralatan analitik; kalibrasi
peralatan elektronik; kalibrasi peralatan laboratorium; kalibrasi peralatan medis; kalibrasi peralatan pengujian; kalibrasi
perangkat lunak komputer; kalibrasi pipet; kalibrasi sensor; keahlian geologi; keamanan, perlindungan, dan pemulihan TI;
kerekayasaan; klasifikasi mineral; kompilasi halaman web untuk Internet; kompilasi program komputer; kompilasi, analisis dan
penyediaan informasi yang disediakan secara online dari database komputer atau internet; kompresi data untuk penyimpanan
elektronik; kompresi digital data komputer; komputasi awan; komputasi awan yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam konferensi telekonferensi dan video, audio, dan web; komputasi awan yang menampilkan perangkat lunak
untuk digunakan dalam pembelajaran mesin, pembelajaran mesin yang terukur, analisa data dan pengembangan jaringan
saraf dalam; komputasi awan/cloud computing dengan fitur piranti lunak untuk digunakan dalam mengamankan data yang
berada di lingkungan komputasi awan; komputasi cloud dengan fitur piranti lunak untuk digunakan dalam manajemen
database dan gudang data; komputerisasi layanan pemesanan online yang menampilkan distribusi eceran dan [grosir]
berbagai barang-barang konsumen; konfigurasi jaringan komputer; konfigurasi jaringan komputer menggunakan perangkat
lunak; konfigurasi perangkat keras komputer menggunakan perangkat lunak; konfigurasi perangkat lunak komputer;
konfigurasi sistem dan jaringan komputer; konfigurasi sistem dan jaringan komputer di bidang transaksi mata uang virtual;
konfigurasi, instalasi, diagnosis kesalahan, perbaikan, peningkatan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konstruksi
dan pemeliharaan situs web; konsultan Teknologi Informasi (TI); konsultan desain jaringan situs; konsultasi IT  di bidang
manajemen hubungan pelanggan, keuangan dan administrasi, sumber daya manusia, penggajian dan pemrosesan dokumen;
konsultasi IT dalam bentuk konsultasi di bidang mobilitas IT dan layanan tempat kerja; konsultasi IT dalam bentuk konsultasi
mengenai aspek IT dalam proses bisnis; konsultasi IT di bidang layanan dan pengoperasian utilitas  industri; konsultasi IT di
bidang lingkungan dan efisiensi energi; konsultasi IT di bidang penyatuan IT dan infrastruktur hiper penyatuan IT; konsultasi IT
di bidang penyatuan sistem IT; konsultasi arsitektur; konsultasi bidang desain dan pengembangan perangkat keras komputer;
konsultasi dalam bidang IT dan transformasi aplikasi, integrasi, modernisasi, migrasi, desain, pengembangan, implementasi,
pengujian, optimisasi, pengoperasian dan manajemen proyek komputer; konsultasi dalam bidang teknologi telekomunikasi dan
jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; konsultasi dalam
desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi dan penelitian di bidang bakteriologi; konsultasi dan saran
dalam desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; konsultasi dekorasi interior; konsultasi
desain; konsultasi desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi desain situs web; konsultasi di bidang
analisis sistem komputer; konsultasi di bidang arsitektur dan penyusunan konstruksi; konsultasi di bidang astronomi;
konsultasi di bidang bakteriologi; konsultasi di bidang biokimia; konsultasi di bidang biologi; konsultasi di bidang bioteknologi;
konsultasi di bidang desain arsitektur; konsultasi di bidang desain fashion; konsultasi di bidang desain perangkat lunak
komputer; konsultasi di bidang desain teknologi; konsultasi di bidang efisiensi energi; konsultasi di bidang farmakologi;
konsultasi di bidang fisika; konsultasi di bidang integrasi sistem komputer; konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi
awan; konsultasi di bidang keamanan komputer; konsultasi di bidang kimia; konsultasi di bidang kimia pertanian; konsultasi di
bidang komputasi awan, desain penyimpanan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer dan manajemen infrastruktur
jaringan, dan keamanan jaringan komputer; konsultasi di bidang komputasi awan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer
dan manajemen infrastruktur jaringan, dan keamanan jaringan komputer; konsultasi di bidang otomatisasi kantor dan tempat
kerja; konsultasi di bidang pemrograman dan pengembangan portal e-bisnis; konsultasi di bidang pemrograman komputer;
konsultasi di bidang penelitian bakteriologis; konsultasi di bidang penelitian farmasi; konsultasi di bidang penelitian ilmiah;
konsultasi di bidang penelitian ilmiah dan industri; konsultasi di bidang penelitian industri; konsultasi di bidang penelitian
teknologi; konsultasi di bidang penghematan energi; konsultasi di bidang penyusunan konstruksi; konsultasi di bidang
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; konsultasi di bidang perangkat keras, perangkat lunak, dan komputasi awan
komputer di bidang bedah ortopedi, konsultasi di bidang desain kamar pembedahan untuk bedah ortopedi, serta ruang operasi
dan optimalisasi proses pembedahan untuk bedah ortopedi; konsultasi di bidang perangkat lunak keamanan; konsultasi di
bidang teknik telekomunikasi; konsultasi di bidang teknologi telekomunikasi; konsultasi di dalam bidang komputasi cloud dan
analisa himpunan/kumpulan data yang besar; konsultasi di dalam bidang sistem pengembangan keamanan dan
perencanaan kontingensi untuk sistem informasi; konsultasi jaminan kualitas; konsultasi keamanan data; konsultasi keamanan
data dan keamanan komputer; konsultasi keamanan internet; konsultasi keamanan komputer; konsultasi keamanan komputer
dan Internet dan layanan enkripsi data; konsultasi komputasi awan; konsultasi komputer di bidang keamanan data komputer;
konsultasi komputer di bidang optimisasi web aplikasi pemasaran; konsultasi komputer, yaitu, layanan konsultasi yang terkait
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dengan infrastruktur komputasi virtual, penyimpanan, dan jaringan; konsultasi pengembangan produk untuk para penemu di
bidang telekomunikasi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biocybernetics; konsultasi pengembangan
produk untuk penemu di bidang biokimia; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi kimia; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang
biologi molekuler; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi seluler; konsultasi pengembangan produk
untuk penemu di bidang bioteknologi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang cybernetics medis; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang fisika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang fisika
terapan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang fisiologi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu
di bidang ilmu buatan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang ilmu bumi; konsultasi pengembangan
produk untuk penemu di bidang ilmu komputer; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang ilmu material;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang kedokteran; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di
bidang kimia; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang matematika; konsultasi pengembangan produk untuk
penemu di bidang matematika terapan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang nanoteknologi; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang robotika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang sains;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang sibernetika; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di
bidang teknik; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik bahan; konsultasi pengembangan produk
untuk penemu di bidang teknik biomedis; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik biomolekuler;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik industri; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di
bidang teknik kimia; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik listrik; konsultasi pengembangan produk
untuk penemu di bidang teknik mesin; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik molekuler; konsultasi
pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik optik; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik
polimer; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik sibernetika; konsultasi pengembangan produk untuk
penemu di bidang teknik telekomunikasi; konsultasi penyusunan konstruksi; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi;
konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi perlindungan lingkungan, termasuk lingkungan pusat perbelanjaan; konsultasi
profesional yang berkaitan dengan keamanan komputer; konsultasi teknik; konsultasi teknis dalam teknik kedirgantaraan;
konsultasi teknis dan layanan penelitian di bidang piranti lunak komputer, piranti keras komputer, jaringan komputer, dan
infrastruktur komputasi virtual; konsultasi teknis dan manajemen teknis di bidang jaringan komputer; konsultasi teknis di
bidang deteksi polusi; konsultasi teknis di bidang ilmu lingkungan; konsultasi teknis di bidang pengembangan perangkat lunak
aplikasi seluler yang terkait dengan penggunaan dan fungsionalitas hyperlink; konsultasi teknis di bidang penghematan energi
dan efisiensi energi; konsultasi teknis di bidang teknik lingkungan; konsultasi teknis di bidang teknik ringan; konsultasi teknis di
bidang teknologi pemrosesan semikonduktor; konsultasi teknis yang berkaitan dengan aplikasi dan penggunaan perangkat
lunak komputer; konsultasi teknis yang berkaitan dengan desain perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan periferal
komputer; konsultasi teknis yang berkaitan dengan instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi teknis
yang berkaitan dengan layanan penelitian di bidang makanan dan suplemen makanan; konsultasi teknis yang berkaitan
dengan pengembangan produk; konsultasi teknis yang berkaitan dengan penggunaan perangkat keras komputer; konsultasi
teknologi; konsultasi teknologi dalam bidang seleksi, implementasi dan penggunaan piranti lunak komputer; konsultasi
teknologi dan layanan informasi di bidang jaringan komputer dan jaringan transmisi data; konsultasi teknologi di bidang
geologi; konsultasi teknologi di bidang pembangkit energi alternatif; konsultasi teknologi di bidang produksi dan penggunaan
energi; konsultasi teknologi di bidang teknik kedirgantaraan; konsultasi teknologi di bidang teknologi pemrosesan
semikonduktor; konsultasi teknologi di bidang teknologi untuk penyatuan komunikasi piranti keras dan piranti lunak; konsultasi
teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi melalui meja pelayanan atau meja pelayanan
bantuan untuk infrastruktur teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi telekomunikasi; konsultasi teknologi yang berkaitan
dengan pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan periferal komputer melalui helpdesk; konsultasi terkait dengan
desain halaman web; konsultasi terkait dengan pembaruan perangkat lunak komputer; konsultasi terkait dengan peralatan dan
perlengkapan elektrik dan elektronik serta barang-barang audiovisual; konsultasi yang berkaitan dengan analisis teknis dan
ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan
dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer dan arsitektur perangkat keras; konsultasi yang berkaitan
dengan desain dan pengembangan program basis data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan program komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program perangkat lunak
komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; konsultasi yang
berkaitan dengan desain halaman muka dan halaman Internet; konsultasi yang berkaitan dengan desain situs web dan situs
internet; konsultasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi
yang berkaitan dengan kontrol kualitas; konsultasi yang berkaitan dengan layanan teknologi di bidang listrik dan pasokan
energi; konsultasi yang berkaitan dengan pemantauan teknis dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan
desain situs web; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; konsultasi yang
berkaitan dengan pembuatan homepage dan halaman Internet; konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat
lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan pemulihan data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian dan
pengembangan di bidang terapi; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan farmasi; konsultasi yang
berkaitan dengan penelitian di bidang farmakogenetika; konsultasi yang berkaitan dengan penelitian teknis di bidang makanan
dan minuman; konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan produk; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian
keamanan produk konsumen; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian laboratorium; konsultasi yang berkaitan dengan
pengukuran teknis dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis
kecerdasan buatan (artificial intelligence); konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak untuk sistem komunikasi;
konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan arsitektur; konsultasi yang berkaitan dengan program basis data komputer;
konsultasi yang berkaitan dengan survei geologi; konten digital penyimpanan elektronik, yaitu, gambar, teks, video dan data
audio; kontrak sewa dan sewa piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi
virtual; kontrol kualitas; kontrol kualitas barang; kontrol kualitas barang dan jasa; kontrol kualitas layanan; konversi data  dari
fisik ke media elektronik; konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi data data atau informasi program
komputer [bukan konversi fisik]; konversi data dokumen dari satu format komputer ke format lainnya; konversi data informasi
elektronik; konversi data program dan data komputer (konversi tidak berwujud); konversi data program dan data komputer
[bukan konversi fisik]; konversi gambar dari fisik ke media elektronik; konversi kode komputer untuk orang lain; konversi lintas
platform dari konten digital ke bentuk lain dari konten digital; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik;
konversi teks ke format digital; kustomisasi dan konfigurasi piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer
dan infrastruktur komputasi virtual; layanan akreditasi [sertifikasi
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kompetensi dan kualitas] di bidang industri makanan dan minuman; layanan akreditasi [sertifikasi kompetensi dan kualitas] di
bidang keahlian organisasi atau seseorang; layanan akreditasi berkualitas; layanan amal, yaitu, mengatur sumbangan
komputer dan peripheral komputer ke sekolah untuk pembelajaran dan penelitian pendidikan; layanan analisis dan penelitian
ilmiah dan industri; layanan analisis darah untuk tujuan penelitian ilmiah; layanan analisis, penelitian, perancangan dan
pengembangan yang terkait dengan teknologi untuk pengeboran dan penyelesaian sumur minyak; layanan arsitektur; layanan
arsitektur yang berkaitan dengan perencanaan real estat dan pengembangan tanah; layanan arsitektur, teknik dan lingkungan;
layanan backup data elektronik; layanan berbagi (sharing) file, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk orang lain yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan berbagi
file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh
file elektronik; layanan berbagi waktu komputer; layanan berbasis klien, yaitu saran, informasi dan bantuan ilmiah dan
teknologi; layanan cadangan data dan layanan restorasi data; layanan cadangan komputer jarak jauh; layanan cadangan
untuk data hard drive komputer; layanan dekorasi interior; layanan desain bangunan; layanan desain bangunan dan
infrastruktur; layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan arsitektur; layanan desain berbantuan komputer
yang berkaitan dengan proyek pembangunan; layanan desain dekorasi interior; layanan desain teknik; layanan desain yang
berkaitan dengan bangunan dan infrastruktur; layanan desain, pengembangan dan pemrograman perangkat lunak komputer;
layanan desain, pengembangan dan pemrograman perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global;
layanan diagnostik komputer; layanan dukungan dan konsultasi untuk mengembangkan sistem, database dan aplikasi
komputer; layanan dukungan dan pemeliharaan untuk perangkat lunak komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan dukungan perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis komputer,
yaitu, layanan help desk untuk infrastruktur IT, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer dan jaringan
komputer; layanan dukungan teknis komputer, yaitu, layanan meja pelayanan  untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian,
dan aplikasi bisnis dan web; layanan dukungan teknis perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis perangkat lunak
komputer dan teknologi informasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan dukungan teknis, mendiagnosa dan memecahkan masalah mengenai permasalahan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer, serta jasa memperbaiki komputer; layanan dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya
mendiagnosis masalah perangkat keras komputer; layanan dukungan teknis, yaitu, layanan manajemen infrastruktur di tempat
dan jarak jauh untuk memantau, administrasi, dan manajemen komputasi cloud untuk umum dan swasta serta  sistem aplikasi;
layanan dukungan teknis, yaitu, layanan penggunaan komputer pada saat yang sama dari jarak jauh dan layanan pemantauan
jaringan; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah (troubleshooting) yang bersifat mendiagnosis masalah-masalah
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah dalam sifat diagnosis
perangkat keras komputer; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah dalam bentuk diagnosa masalah dengan
piranti keras komputer dan pemecahan masalah piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan masalah infrastruktur
komputasi virtual; layanan dukungan teknologi informasi, yaitu layanan help desk dan saran teknologi yang diberikan kepada
konsumen melalui hotline pendukung; layanan dukungan teknologi komputer, yaitu layanan help desk; layanan eksplorasi dan
pencarian minyak dan gas; layanan eksplorasi untuk menemukan minyak dan gas; layanan enkripsi data; layanan enkripsi
data dan dekripsi data; layanan enkripsi data yang menampilkan teknologi perangkat lunak blockchain dan protokol peer-to-
peer untuk menyediakan penyimpanan cloud yang aman, pribadi, dan terenkripsi; layanan hosting infrastruktur komputer,
yaitu, penyediaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer kepada pihak lain berdasarkan langganan
atau pembayaran setiap kali penggunaan; layanan hosting interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan
dan berbagi konten dan gambar mereka sendiri secara online; layanan hosting interaktif yang memungkinkan pengguna untuk
mempublikasikan dan membagikan konten dan gambar mereka sendiri secara online; layanan ilmiah dan teknologi; layanan
ilmiah dan teknologi serta penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengannya; layanan ilmiah dan teknologi, yaitu
penelitian dan desain di bidang piranti lunak jaringan komputer dan arsitektur datacenter komputer; layanan ilmiah yang
berkaitan dengan isolasi dan budidaya jaringan dan sel manusia; layanan ilustrator; layanan instalasi piranti lunak,
pemeliharaan dan pembaruan; layanan integrasi sistem; layanan integrasi sistem komputer; layanan jaringan komputer;
layanan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan kartografi;
layanan keamanan data; layanan keamanan komputer (desain dan pengembangan piranti keras, piranti lunak, dan sistem
komputer yang aman); layanan keamanan komputer untuk perlindungan terhadap akses jaringan ilegal; layanan kimia;
layanan komputer; layanan komputer dalam bentuk Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS); layanan komputer dalam
bentuk penyediaan halaman (pages) online yang disesuaikan yang menampilkan informasi yang ditentukan atau yang
ditetapkan pengguna, profil pribadi, realitas virtual/maya (virtual reality), dan konten dan data realitas tertambah (augmented
reality); layanan komputer dalam bentuk profil  pribadi dan grup/kelompok elektronik yang disesuaikan atau halaman web
(webpages) yang menampilkan informasi yang ditentukan atau yang ditetapkan pengguna, termasuk, audio, video, gambar,
teks, konten, dan data; layanan komputer dan teknologi untuk mendeteksi akses tidak sah ke data dan informasi; layanan
komputer dan teknologi untuk mengamankan data komputer; layanan komputer dan teknologi untuk mengamankan informasi
pribadi dan keuangan; layanan komputer sehubungan dengan penyimpanan data elektronik; layanan komputer yaitu layanan
dukungan komputer/ layanan diagnosa komputer/ layanan konfigurasi jaringan komputer/ layanan integrasi sistem komputer/
layanan pengawasan sistem komputer/ layanan jaringan komputer/ layanan perbaikan jaringan komputer/ keamanan komputer
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan komputer yang bersifat Perangkat
Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak
untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak
sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk
diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi dan di bidang penerapan Internet
of Things (IoT); layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu penyediaan sumber daya
perangkat lunak secara online (dari situs web atau melalui Internet) untuk digunakan oleh orang lain di bidang analisis bisnis,
pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem simulasi dan layanan
dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT)]; layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan
komputer yang disediakan secara daring melalui internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
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perusahaan; layanan komputer, khususnya, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk mengatur dan
menyelenggarakan rapat/pertemuan (meetings), acara dan diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan
komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface
(API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; layanan
komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API)
untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas
elektronik untuk orang lain untuk diskusi interaktif melalui jaringan komunikasi;; layanan komputer, yaitu, integrasi lingkungan
cloud computing umum dan swasta; layanan komputer, yaitu, layanan manajemen lab uji virtual
dalam bentuk menciptakan suatu duplikat dari suatu lingkungan produksi jaringan dalam suatu jaringan terisolasi untuk
keperluan pengujian bagi pihak lain; layanan komputer, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; layanan komputer, yaitu,
layanan teknologi informasi yang dikelola dan dioperasikan untuk pihak lain, yaitu, manajemen infrastruktur komputasi virtual,
layanan jaringan virtual dan penyimpanan virtual; layanan komputer, yaitu, manajemen jarak jauh dan manajemen di tempat
untuk sistem teknologi informasi (TI) dan aplikasi piranti lunak untuk pihak lain; layanan komputer, yaitu, manajemen
penyebaran otomatis piranti lunak komputer, jaringan komputer dan layanan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain;
layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui jaringan
internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat
lunak melalui jaringan komputer global; layanan komputer, yaitu, membuat indeks informasi, situs web, dan sumber daya
berbasis jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk
berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan saran dari pengguna lain, dan membentuk komunitas virtual; layanan komputer,
yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan tantangan,
memamerkan keterampilan mereka, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan mereka, membentuk komunitas virtual,
terlibat dalam jejaring sosial dan meningkatkan bakat mereka.; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas
online bagi pengguna terdaftar untuk terlibat dalam jejaring sosial; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas
virtual untuk pengguna terdaftar untuk berbagi (share), melihat, berlangganan dan berinteraksi dengan gambar, konten audio-
visual dan video serta data dan informasi terkait; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas virtual untuk
pengguna terdaftar untuk mengatur grup/kelompok, rapat/pertemuan (meetings), dan acara, berpartisipasi dalam diskusi dan
terlibat dalam jejaring sosial, bisnis dan komunitas; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat lingkungan virtual online
untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; layanan komputer, yaitu, meneliti,
mengembangkan, merancang, mengimplementasikan dan menginstal/memasang perangkat lunak komputer; layanan
komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan
media sosial; layanan komputer, yaitu, menyediakan layanan penyimpanan cloud terenkripsi pribadi yang aman; layanan
komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel atau internet;;
layanan komputer, yaitu, menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan/memperoleh data melalui jaringan internet dan
komunikasi; layanan komputer, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, menyediakan
penyimpanan data peer-to-peer elektronik yang terdistribusi di seluruh (across) sumber daya penyimpanan elektronik
pelanggan yang tidak digunakan; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan cloud terdesentralisasi open
source; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan objek elektronik terdesentralisasi untuk end-to-end
dienkripsi dan didukung oleh blockchain dan pembayaran blockchain; layanan komputer, yaitu, menyediakan sistem
penyimpanan file elektronik terdesentralisasi dan platform penyimpanan cloud open source (open source cloud); layanan
komputer, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan
mengendalikan sistem rumah pintar dari lokasi yang jauh/terpencil; layanan komputer, yaitu, penyediaan server aplikasi virtual
dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database dari kapasitas yang bervariasi untuk pihak
lain; layanan konfigurasi jaringan komputer; layanan konfigurasi jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi
bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan konsultasi Internet, yaitu, layanan konsultasi teknik dalam bidang arsitektur
datacenter, solusi komputasi cloud untuk umum dan swasta, serta evaluasi dan implementasi layanan teknologi Internet;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras komputer; layanan konsultasi dan informasi
yang berkaitan dengan desain dan pengembangan periferal komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan desain perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman,
dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan integrasi sistem
komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat lunak komputer; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan penyewaan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak
komputer; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; layanan konsultasi dan konsultasi
teknologi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras komputer;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan nasehat
teknologi; layanan konsultasi dan penelitian di bidang sains, teknik dan teknologi informasi; layanan konsultasi dan
pengembangan piranti lunak teknologi bisnis; layanan konsultasi di bidang desain, pemilihan, implementasi dan penggunaan
piranti keras komputer dan sistem piranti lunak untuk pihak lain; layanan konsultasi di bidang komputasi awan; layanan
konsultasi di bidang komputer yang berbasis sistem informasi bisnis; layanan konsultasi di bidang pemeliharaan keamanan
dan integritas basis data; layanan konsultasi di bidang pengembangan produk dan peningkatan kualitas perangkat lunak;
layanan konsultasi di bidang pengembangan teknologi; layanan konsultasi di bidang pengujian pengoperasian dan
fungsionalitas komputer, jaringan komputer dan piranti lunak komputer; layanan konsultasi di bidang piranti lunak sebagai
suatu layanan; layanan konsultasi di bidang teknologi informasi; layanan konsultasi komputer; layanan konsultasi komputer di
bidang aplikasi manajemen pengiriman; layanan konsultasi komputer, yaitu, advis untuk desain, seleksi, dan penggunaan
sistem dan piranti keras komputer; layanan konsultasi mengenai desain pengembangan rumah, instalasi, perbaikan, dan
proyek renovasi dan konsultasi dekorasi interior; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; layanan konsultasi teknik di
bidang arsitektur datacenter; layanan konsultasi teknis di dalam bidang arsitektur datacenter, solusi komputasi cloud umum
dan swasta, dan evaluasi dan implementasi teknologi dan layanan internet; layanan konsultasi teknis di dalam bidang
infrastruktur cloud; layanan konsultasi teknis yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas;
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layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain dekorasi interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain interior;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras dan lunak komputer;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan penelitian terapi gen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengujian material;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat
lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan dan desain agen
perjalanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pertanian dan karbon tanah, emisi karbon dan masalah lingkungan;
layanan konsultasi, desain, pengujian, penelitian dan konsultasi, semua yang berkaitan dengan sistem informasi, komputer,
perangkat lunak komputer, jaringan komputer, peralatan elektronik, sistem telekomunikasi dan sistem transmisi data; layanan
konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan analisis sistem komputer, analisis ancaman keamanan komputer
untuk melindungi data; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer;
layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak
komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas.; layanan konsultasi,
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang
terkait dengan layanan computing cloud; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan komputer;
layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan platform as a service (PAAS); layanan konsultasi,
pemberian nasihat dan dukungan teknis perangkat lunak komputer dalam bentuk pemecahan masalah dari masalah
perangkat lunak, termasuk bantuan on-line, termasuk melalui jaringan komputer global; layanan kontrol kualitas air; layanan
kontrol kualitas untuk keperluan sertifikasi; layanan kontrol kualitas untuk mensertifikasi kualitas produk; layanan laboratorium;
layanan laboratorium analitik; layanan laboratorium biologi; layanan laboratorium ilmiah; layanan laboratorium kimia; layanan
laboratorium penelitian gigi; layanan laboratorium penelitian kimia; layanan laboratorium penelitian medis; layanan
laboratorium penelitian medis di bidang onkologi; layanan laboratorium penelitian optik; layanan laboratorium pengukuran dan
pengujian teknis; layanan migrasi data; layanan otentikasi; layanan otentikasi dan sertifikasi berlian; layanan otentikasi, yaitu,
menyediakan layanan
otentikasi pengguna dan identitas dalam bentuk
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk verifikasi data elektronik,
transaksi digital yang aman, dan layanan
penyimpanan dan pengambilan data elektronik
melalui jaringan informasi global; layanan pemantauan elektronik menjadi layanan keamanan TI dalam sifat perlindungan dan
pemulihan data komputer; layanan pemantauan elektronik untuk analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi
data; layanan pemantauan elektronik untuk layanan keamanan komputer untuk perlindungan terhadap akses jaringan ilegal;
layanan pemantauan keamanan elektronik dalam sifat pemantauan sistem komputer untuk tujuan keamanan data; layanan
pemantauan lingkungan; layanan pemberian konsultasi teknis sehubungan dengan piranti keras komputer, piranti lunak
komputer, peralatan jaringan komputer, sistem telefoni, peralatan telekomunikasi, telepon IP, sistem telekomunikasi, desain
jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, dan komunikasi suara dan serta komunikasi nirkabel; layanan
pemeliharaan dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan
pemetaan; layanan pemrograman komputer; layanan pemrograman komputer untuk analisis dan pelaporan komersial; layanan
pemrograman komputer untuk keamanan data elektronik; layanan pemrograman komputer untuk membuat video dan
permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); layanan pemrograman komputer untuk pergudangan data; layanan
pemrograman komputer untuk perlindungan perangkat lunak; layanan pemrograman komputer untuk pihak lain di bidang
manajemen konfigurasi piranti lunak; layanan pemrograman komputer yang berkaitan dengan aplikasi multimedia dan
interaktif; layanan pemulihan bencana untuk sistem komputer dan sistem komunikasi data; layanan pencitraan digital
[digitalisasi dan pemindaian gambar]; layanan pendeteksi radon; layanan pendukung piranti lunak komputer, penasehat teknis
atau komputer; layanan penelitian dan konsultasi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; layanan penelitian dan
pengembangan di bidang sistem ekspresi gen; layanan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan vaksin; layanan
penelitian di bidang perangkat keras komputer; layanan penelitian di bidang protein, antibodi, mikroorganisme, dan sel;
layanan penelitian farmakologis; layanan penelitian ilmiah; layanan penelitian medis dan farmakologis; layanan penelitian
mengenai produk baru (untuk pihak lain), khususnya mengenai parfum dan aroma; layanan penelitian teknis; layanan
penelitian untuk pengembangan produk baru; layanan penelitian, desain dan pengembangan untuk parfum dan aroma;
layanan penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan antarmuka jaringan; layanan penelitian, pengujian dan
analisis ilmiah; layanan penelitian, pengujian dan analisis ilmiah berbantuan komputer; layanan penelitian, pengujian, evaluasi
dan desain teknis yang berkaitan dengan peredaman suara di tempat kerja; layanan penemuan obat; layanan pengeboran,
penyelesaian, produksi dan pengujian minyak dan gas; layanan pengembangan database; layanan pengembangan di bidang
perangkat lunak komputer dan layanan konsultasi yang berkaitan dengannya; layanan pengembangan permainan (game)
multimedia elektronik dan interaktif; layanan pengembangan video game; layanan penggalian data; layanan pengujian beban
situs web; layanan pengujian berbantuan komputer; layanan pengujian dan penelitian di bidang teknik sipil; layanan pengujian
dan penelitian yang berkaitan dengan mesin, peralatan, dan instrumen; layanan pengujian diagnostik berbantuan komputer;
layanan pengujian kegunaan situs web; layanan pengujian teknis; layanan pengujian untuk barang dan jasa yang
diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan situs konstruksi; layanan pengujian untuk perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang digunakan dengan sistem alarm dan pemantauan; layanan pengujian untuk sertifikasi kualitas dan
standar; layanan pengujian untuk sistem alarm dan pemantauan; layanan pengujian yang berkaitan dengan mesin, peralatan,
dan instrumen; layanan pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang farmasi, kosmetik dan bahan makanan; layanan
pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang pertanian, peternakan dan perikanan; layanan pengukuran teknis; layanan
penilaian lingkungan; layanan penilaian teknis, evaluasi dan optimalisasi untuk turbin, kompresor, penggunaan pompa
sentrifugal dalam aplikasi minyak dan gas serta industri; layanan penyedia hosting awan yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; layanan penyediaan informasi
online mengenai piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penyediaan jasa aplikasi (ASP) yang menampilkan piranti
lunak untuk mengunggah, merekam, memposting, melihat, menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi
video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia dan penyediaan aplikasi piranti lunak untuk
video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia; layanan penyediaan penggunaan sementara
peranti lunak perintah suara secara online yang tidak dapat diunduh ; layanan penyediaan penggunaan sementara piranti
lunak yang tidak dapat diunduh online untuk manajemen dan transmisi data; layanan penyediaan penggunaan sementara
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piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk memudahkan pengunggahan, posting, memperlihatkan,
menampilkan, mengedit, dan mentransmisikan gambar, video dan karya audio visual; layanan penyediaan pengukuran dan
pengendalian industri; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) layanan yang menampilkan piranti
lunak untuk transmisi informasi, video, suara, audio, dan konten melalui jaringan informasi komputer global; layanan
penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola,
mengedit, dan menyimpan dokumen melalui jaringan komputer; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan
(SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; layanan
penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan para pengguna
dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video, dan
aplikasi melalui Internet; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak
untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi keberadaan pengguna lain dan mengintegrasikan buku alamat elektronik dan
kalender; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk penjadwalan
dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi video; layanan penyediaan piranti lunak
yang tidak dapat diunduh secara online untuk membuat, mengedit, mengirimkan, dan memantau presentasi multimedia yang
didistribusikan melalui Internet dan telepon ke beberapa peserta; layanan penyimpanan data elektronik; layanan penyimpanan
elektronik; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan basis data; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan
basis data, gambar, dan data elektronik lainnya; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan data elektronik; layanan
perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan
layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk data penyakit menular dan manajemen informasi; layanan perangkat lunak
online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform
sebagai layanan (PAAS) untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; layanan perangkat lunak online, layanan
perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan
(PAAS) untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan
menganalisis infeksi data dan informasi penyakit; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud,
layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk pelatihan di bidang
pengujian penyakit menular; layanan perangkat lunak pendidikan online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) di bidang pengujian penyakit
menular; layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi,
kepatuhan, pencatatan, dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan token utilitas; layanan perangkat lunak yang tidak
bisa diunduh yang berisi informasi keuangan serta basis data catatan publik untuk digunakan sehubungan dengan uji tuntas
kenali pelanggan Anda, dan penilaian resiko korporasi; layanan perencanaan dan desain semua yang berkaitan dengan
jaringan telekomunikasi, peralatan dan instrumen, jaringan komputer, dan internet; layanan perlindungan virus komputer;
layanan platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan
dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan token utilitas; layanan rekayasa genetika; layanan sintesis
oligonukleotida; layanan survei; layanan teknologi dan penelitian serta desain yang berkaitan dengannya; layanan teknologi
informasi; layanan teknologi informasi (TI) (perangkat keras komputer, desain perangkat lunak dan periferal dan konsultasi
teknis); layanan teknologi telekomunikasi satelit; layanan telematik kendaraan yaitu, menyediakan layanan diagnostik otomotif;
layanan untuk game platform; layananan cloud dan hosting infrastruktur komputer; layananan dukungan teknis, yaitu,
pemantauan komputer, sistem jaringan, server dan web serta aplikasi database, dan notifikasi untuk kegiatan dan
pemberitahuan; layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer, dan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang
tidak dapat diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan,
pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian
masalah, penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian, piranti keras komputer, piranti lunak komputer,
jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; logging dengan baik; manajemen fasilitas komputer; manajemen proyek
arsitektur; manajemen proyek komputer di bidang pemrosesan data elektronik [EDP]; manajemen proyek konstruksi
[penyusunan, desain dan perencanaan konstruksi]; manajemen proyek pembangunan di luar lokasi [penyusunan, desain dan
perencanaan konstruksi]; manajemen sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain; manajemen,
penyimpanan dan administrasi kata sandi, kredensial (credentials) dan informasi identitas yang di-host secara aman (secure
hosted) yang berkaitan dengan orang, akun dan perangkat untuk tujuan keamanan; melakukan analisis kimia; melakukan
evaluasi awal di bidang obat-obatan baru; melakukan interpretasi dan analisis pencitraan resonansi magnetik untuk industri
perminyakan; melakukan penelitian dan studi proyek teknis yang berkaitan dengan penggunaan energi alami; melakukan
pengambilan sampel dan layanan analisis untuk memeriksa kontaminasi; melakukan pengambilan sampel dan layanan
analisis untuk menilai tingkat polusi; melakukan percobaan ilmiah; melakukan studi ilmiah; melakukan studi kelayakan ilmiah;
melakukan studi kelayakan teknik; melakukan studi kelayakan teknis; melakukan studi proyek teknis; melakukan studi proyek
teknis untuk proyek konstruksi; melakukan survei geologi; melakukan survei geologi dan/atau tanah; melakukan survei teknik;
melakukan tes kontrol kualitas; melakukan tes kontrol kualitas pada barang dan jasa; melakukan uji klinis di bidang penyakit
kardiovaskular; melakukan uji klinis di bidang terapi akupunktur; melakukan uji klinis untuk obat-obatan; melakukan uji klinis
untuk orang lain [penelitian ilmiah]; membangun dan memelihara situs web; membangun manajemen proyek [penyusunan
konstruksi, desain dan perencanaan]; memberikan informasi cuaca; memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan
penelitian dan pengembangan medis dan kedokteran hewan; memberikan informasi dari indeks dan database informasi yang
dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, media elektronik, gambar dan konten audio visual, melalui
jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi di bidang desain arsitektur melalui situs web; memberikan informasi di
bidang desain interior melalui situs web; memberikan informasi di bidang desain perangkat lunak komputer; memberikan
informasi di bidang desain produk; memberikan informasi di bidang pengembangan perangkat lunak komputer; memberikan
informasi di bidang pengembangan produk; memberikan informasi ilmiah di bidang pemanasan global; memberikan informasi
ilmiah di bidang perubahan iklim; memberikan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim dan pemanasan global; memberikan
informasi kondisi cuaca yang memengaruhi kondisi ski dan penutupan jalan; memberikan informasi mengenai penelitian dan
studi proyek teknis yang berkaitan dengan penggunaan energi alami; memberikan informasi mengenai topografi; memberikan
informasi meteorologi; memberikan informasi online tentang analisis industri dan layanan penelitian; memberikan informasi
penelitian ilmiah dan hasil dari database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi peta ke terminal selular;
memberikan informasi teknis tentang komputer, perangkat lunak komputer, dan jaringan komputer; memberikan informasi
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teknologi tentang inovasi ramah lingkungan dan ramah lingkungan; memberikan informasi tentang analisis industri dan
layanan penelitian; memberikan informasi tentang desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
memberikan informasi tentang desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; memberikan informasi tentang desain
dan pengembangan perangkat lunak komputer, sistem dan jaringan; memberikan informasi tentang hasil uji klinis untuk obat-
obatan; memberikan informasi tentang layanan desain fashion; memberikan informasi tentang pemrograman komputer melalui
situs web; memberikan informasi tentang penelitian medis dan ilmiah di bidang farmasi; memberikan informasi tentang
sumbangan mayat manusia untuk penelitian medis; memberikan informasi tentang teknologi buku besar terdistribusi melalui
situs web; memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; memberikan informasi
tentang teknologi komputer melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ilmiah di bidang biokimia dan bioteknologi; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penelitian teknologi; memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer; memberikan
jaminan kualitas dalam industri konstruksi; memberikan jaminan kualitas di bidang perangkat lunak komputer; memberikan
jaminan kualitas di industri makanan; memberikan konsultasi di bidang teknologi buku besar terdistribusi; memberikan saran
teknis di bidang penelitian ilmiah dan industri; memberikan saran teknis terkait langkah-langkah penghematan energi;
memberikan saran teknis yang berkaitan dengan komputer; membuat dan memelihara halaman web; membuat dan
memelihara halaman web khusus; membuat dan memelihara situs web; membuat dan memelihara situs web di bidang mata
uang virtual; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; membuat dan memelihara situs web untuk telepon seluler;
membuat dan memelihara weblog untuk orang lain; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang
lain [layanan teknologi informasi]; membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web orang lain; membuka kunci ponsel;
memeriksa bangunan untuk keberadaan cetakan; memeriksa makanan untuk keperluan sertifikasi kualitas halalnya;
memperbarui beranda untuk orang lain; memperbarui dan memelihara perangkat lunak komputer; memperbarui dan
memelihara situs web untuk orang lain; memperbarui grafik kelautan; memperbarui halaman Internet; memperbarui halaman
rumah untuk jaringan komputer; memperbarui perangkat lunak database komputer; memperbarui perangkat lunak komputer;
memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer;
memperbarui perangkat lunak ponsel cerdas; memperbarui perangkat lunak untuk pemrosesan data; memperbarui perangkat
lunak untuk sistem komunikasi; memperbarui program komputer; memperbarui situs web; memproduksi atau memelihara situs
web; men-debug perangkat lunak komputer untuk orang lain; mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer;
mendesain; mendesain pakaian; mendesain, selain untuk keperluan iklan; menemukan dan menandai penempatan pipa, kabel
atau kabel utilitas bawah tanah; mengambil dokumen publik dalam sifat layanan penelitian ilmiah; mengambil dokumen publik
dalam sifat layanan penelitian teknologi; mengatur desain untuk perusahaan teater; mengatur sumbangan komputer dan
periferal komputer ke sekolah untuk pembelajaran dan penelitian pendidikan [layanan amal]; mengatur sumbangan mayat
manusia untuk penelitian medis; mengelola situs web untuk orang lain; mengembangkan dan hosting server di jaringan
komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; mengembangkan program komputer
untuk sistem cash register elektronik; mengotentikasi karya seni; mengubah atau menambah fungsi untuk perangkat lunak
komputer, dan memberikan informasi yang berhubungan dengan hal tersebut; mengubah data atau dokumen berwujud
menjadi media elektronik; mengukur dan menganalisis emisi gas rumah kaca; mengukur emisi gas rumah kaca; menimbang
barang untuk orang lain; menimbang kendaraan; meningkatkan fungsi perangkat lunak komputer; menulis dan memperbarui
perangkat lunak komputer; menyalin perangkat lunak komputer; menyalin program komputer; menyediakan analisis/analitik
(analytics) data, laporan, dan layanan konsultasi di bidang biaya klaim medis dan pengeluaran perawatan kesehatan;
menyediakan application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui internet; menyediakan basis data daring yang dapat dicari yang menampilkan perangkat lunak komputer dan file audio;
menyediakan chatbots dan program percakapan otomatis lainnya; menyediakan database komputer online dan database
online yang dapat dicari terkait dengan industri otomotif; menyediakan fasilitas komputer untuk penyimpanan data digital
secara elektronik; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan
berbagi (share) audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna
kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas campuran (mixed reality);
menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share)
konten dan data realitas tertambah (augmented reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan
untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan
fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi,
pengalaman dan data realitas campuran (mixed reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan
untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas tertambah (augmented
reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi
(share) konten, informasi, pengalaman dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan fasilitas online yang
memberi pengguna kemampuan untuk terlibat dalam jejaring sosial dan mengelola konten jejaring sosial mereka;
menyediakan fasilitas online yang menampilkan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik, pesan instan, peringatan dan pengingat pesan elektronik, foto, gambar, grafik, data,
audio, video dan konten audio-visual melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan fasilitas online yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial dan
bisnis, untuk mentransfer dan berbagi informasi tersebut di antara beberapa (multiple) fasilitas online untuk terlibat dalam
jejaring sosial, dan untuk mengelola akun jejaring sosial mereka; menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengan
penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi; menyediakan informasi on-line di bidang penelitian teknologi dari basis
data komputer atau Internet; menyediakan informasi online tentang desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; menyediakan informasi peta; menyediakan informasi terkait dengan sains dan teknologi;
menyediakan informasi yang berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; menyediakan jasa
autentikasi menggunakan biometrik, pengenal wajah, autentikasi sidik jari, pengenal suara dan tipe teknologi autentikasi
perangkat keras serta perangkat lunak lainnya untuk penyedia layanan keuangan, transaksi e-commerce, donasi, melacak
produk terlisensi, dan pertemuan penggemar; menyediakan jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, aplikasi,
arsitektur dan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan firmware, yakni, program pengembangan perangkat lunak
komputer; menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak
biometrik untuk transaksi e-commerce; menyediakan jasa penggunaan sementara perangkat lunak untuk pembelajaran mesin
dan kecerdasan buatan yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di manajemen jaringan, pemantauan dan pemecahan
masalah komputer; menyediakan jasa/layanan pembuktian keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik, transaksi
kartu kredit dan kartu debit dan cek elektronik yang menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan perangkat
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lunak; menyediakan konsultasi teknologi di bidang media sosial; menyediakan layanan desain grafis untuk membuat
pengaturan lingkungan interior khusus; menyediakan layanan jaminan kualitas; menyediakan layanan jaringan online yang
memungkinkan pengguna untuk mentransfer data identitas pribadi dan berbagi (share) data identitas pribadi dengan dan di
antara beberapa (multiple) fasilitas online; menyediakan layanan mesin pencari; menyediakan layanan otentikasi untuk
menggunakan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain untuk transaksi cryptocurrency; menyediakan layanan platform
perangkat lunak online yang memberi pengguna kemampuan untuk menempatkan/memberikan peringkat (post ratings),
ulasan/review, rujukan (referrals) dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan
publik dan lembaga pemerintah (government agencies); menyediakan layanan verifikasi, pembuktian keaslian/autentikasi dan
manajemen identifikasi jaringan berbasis cloud untuk tujuan keamanan; menyediakan layanan verifikasi, pembuktian
keaslian/autentikasi dan manajemen identifikasi jaringan komputer berbasis cloud untuk tujuan keamanan; menyediakan
lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir
produk kemasan dan pengemasan; menyediakan mesin pencari Internet dengan opsi pencarian spesifik; menyediakan mesin
pencari Internet untuk internet; menyediakan mesin pencari untuk internet; menyediakan mesin pencari untuk memperoleh
data melalui jaringan komunikasi; menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan data di jaringan komputer global;
menyediakan penggunaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online terkait dengan industri otomotif;
menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak daring yang tidak bisa diunduh; menyediakan
penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak daring yang tidak dapat diunduh untuk penciptaan antarmuka
klien; menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh;
menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web; menyediakan penggunaan sementara aplikasi online dan
perangkat lunak; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring
sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality);
menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs
web; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk manajemen dana
elektronik dan menyediakan alat penganggaran, nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan;
menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memfasilitasi transaksi
komersial melalui sarana elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak;
menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memproses, memfasilitasi,
memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual
menggunakan suatu alat bergerak; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui kartu prabayar,
dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online;
menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menangkap, mengelola,
dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu
debit; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mengakses dan
streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; menyediakan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menganalisa data media; menyediakan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mengizinkan pengguna untuk melakukan
transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen keuangan, dan penukaran keuangan
melalui jaringan komputer global; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online
untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama,
dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk, transit pass, kupon, potongan
harga, diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas konsumen; menyediakan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk streaming konten audio dan video pada
perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima
TV, dan set top box; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online, yaitu,
platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; menyediakan
penggunaan sementara layanan komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengakses komunitas online yang memungkinkan
pengguna untuk berbagi bertukar dan mendistribusikan data dan informasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak berbasis web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak bisnis yang tidak dapat diunduh; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh secara online untuk pengiriman pesan instan,
voice over internet protocol (VOIP), konferensi video, dan konferensi audio; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak investasi online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan
(cloud computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk aplikasi dan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality),
realitas tertambah (augmented reality); menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud
computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam penyimpanan data elektronik; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam aplikasi
pemantauan siaran; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh untuk
terjemahan bahasa; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer perusahaan yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
database untuk mengumpulkan data yaitu data pelanggan dan interaksi pelanggan untuk memungkinkan pemasar
merencanakan mempersonalisasi mengoptimalkan dan menyesuaikan komunikasi dengan pelanggan selama pemasaran
penjualan dan layanan lingkaran kehidupan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan dalam memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon,
panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan analisis bisnis intelijen
bisnis dan pengumpulan dan analisis data bisnis; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk membuat basis data informasi dan data yang dapat dicari; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memfasilitasi eniaga melalui teknologi manajemen hubungan
pelanggan customer relationship management CRM; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang
tidak dapat diunduh untuk mengakses, mengumpulkan, menampilkan, mengedit, menghubungkan (linking), memodifikasi,
mengatur, memberi tag (tagging), streaming, berbagi, menyimpan, mentransmisikan, dan menyediakan media elektronik, foto,
gambar, grafik, audio, video, konten audio-visual, data dan informasi melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengambil melacak menganalisis menguji
mengukur dan mengelola data data pelanggan dan interaksi pelanggan;
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menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengambil melacak
menganalisis menguji mengukur dan mengelola data data pelanggan dan interaksi pelanggan di bidang pemasaran penjualan
dan layanan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
mengidentifikasi mendukung dan menerapkan sistem informasi berbasis komputer untuk bisnis dengan tujuan membangun
dan mengelola hubungan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk mengirim, berbagi, menerima, mengunduh, menampilkan, berinteraksi dengan dan mentransfer konten, teks,
karya visual, karya audio, karya audiovisual, karya sastra, data, file, dokumen dan karya elektronik; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyebarkan kampanye pemasaran; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan analisis data bisnis;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan basis data
online di bidang pemrosesan transaksi untuk mengunggah data transaksional menyediakan analisis statistik dan
menghasilkan pemberitahuan dan laporan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk menyediakan solusi otomatis untuk memungkinkan organisasi mengintegrasikan menerjemahkan dan
menyusun data ke dalam wawasan yang dapat ditindaklanjuti manajemen hubungan pelanggan CRM manajemen kinerja
penjualan otomatisasi penjualan otomatisasi pemasaran layanan dan dukungan pelanggan pemasaran dan periklanan yang
dapat disesuaikan manajemen dan publikasi media sosial dan analisis bisnis; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyiapkan faktur; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh yaitu platform yang memungkinkan karyawan penjualan untuk memperbarui melihat dan
menerima data yang disimpan dalam basis data komputer perusahaan secara waktu nyata; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang direkam pada media data untuk mengambil melacak
menganalisis menguji mengukur dan mengelola data dari jaringan komputer dan dari Internet di bidang pemasaran penjualan
dan layanan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna perusahaan untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan secara real time melalui pesan
instan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
kecerdasan buatan AI untuk memungkinkan bisnis terlibat langsung dengan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan kecerdasan buatan AI untuk memungkinkan proses
pemesanan pengiriman dan pembayaran pelanggan melalui pesan instan; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi kecerdasan buatan AI untuk secara otomatis
menjawab pertanyaan pelanggan yang sering diajukan dan meminta agen manusia untuk campur tangan secara waktu nyata
bila diperlukan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
teknologi yang menawarkan kepada pengguna perusahaan sarana untuk terlibat dan berkomunikasi dengan pelanggan;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menyediakan intelijen
manajemen bisnis terintegrasi secara real time dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber data dan
menyajikannya dalam antarmuka pengguna yang mudah dipahami; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh yang terintegrasi dengan program perangkat lunak pihak ketiga untuk memfasilitasi
komunikasi pelanggan menyinkronkan inventaris mengelola dan merampingkan pesanan berbagi data pelanggan dan
menciptakan alur kerja untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya dengan mengotomatiskan percakapan
pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komunikasi yang tidak dapat diunduh; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial di bidang investasi;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam penerbitan dan pencetakan; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk manajemen basis data; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk manajemen inventaris; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengimpor dan mengelola data; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan situs web; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pengolah kata; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak operasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud
computing; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online yang tidak dapat diunduh untuk jaringan
komputer dan server; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online yang tidak dapat diunduh untuk
mengakses menggunakan jaringan cloud computing; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi on-line
yang tidak dapat diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak telekomunikasi online yang tidak dapat diunduh untuk layanan telepon
terkomputerisasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak bisa diunduh untuk digunakan dalam
manajemen hubungan pelanggan (CRM); menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk platform web untuk digunakan dalam analisis prediktif data besar dan analisis dan visualisasi data bisnis
pemrosesan peristiwa yang kompleks dan informasi penambangan dari sumber data; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengumpulkan, mentransfer, menerima, melacak,
menyimpan dan mentransfer bitcoin; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum operasi dan pasca operasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan berbagi konten multimedia dan komentar di antara pengguna;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan penyedia konten
melacak konten multimedia; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk mengembangkan game komputer; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk mengembangkan materi pendidikan online; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk mengembangkan permainan video; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk pengendalian (management) penyakit kronis, pengendalian (management) diabetes dan
pengendalian (management) kesehatan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
yang disediakan melalui jaringan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi
sebelum operasi dan pasca operasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang
mengaktifkan konektivitas internet; menyediakan penggunaan sementara program dan perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh online untuk digunakan dalam perbaikan dan perawatan kendaraan; menyediakan penggunaan sementara
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program komputer yang tidak dapat diunduh, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; menyediakan
penyimpanan elektronik foto dan video digital melalui situs web; menyediakan perangkat lunak application programming
interface (API) untuk digunakan dalam pengiriman pesan elektronik dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten dan data;
menyediakan perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak bagi pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan
komunitas online; menyediakan perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses
transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak dan aplikasi untuk manajemen hubungan pelanggan (customer
relationship management (CRM)); menyediakan perangkat lunak komputasi awan (cloud computing); menyediakan perangkat
lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan gambar;
menyediakan perangkat lunak komputer online untuk manajemen jaringan; menyediakan perangkat lunak komputer untuk
percakapan menggunakan chatbots (kecerdasan buatan); menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh di bidang kesehatan dan
kebugaran (wellness) untuk memungkinkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna; menyediakan perangkat lunak online
yang tidak dapat diunduh untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan perilaku untuk memungkinkan pengguna
meningkatkan kesehatan dan kebugaran (wellness) mereka; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk layanan pemeliharaan keuangan yang berkaitan dengan mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya;
menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token
blockchain dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan
manajemen kas; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengelola partisipasi pengguna dalam
tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness);
menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham,
obligasi, investasi modal, komoditas dan ekuitas, perbankan dan manajemen kas; menyediakan perangkat lunak online yang
tidak dapat diunduh yang membantu pengguna mempertahankan dan memperluas kebiasaan kesehatan; menyediakan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain
untuk membentuk jaringan pendukung di bidang nutrisi/gizi, kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness);
menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk membuat katalog
kebiasaan kesehatan di bidang nutrisi/gizi, kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); menyediakan perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk menilai kebiasaan mereka di bidang kesehatan,
nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); menyediakan perangkat lunak pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan
komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; menyediakan perangkat lunak perdagangan
elektronik (e-commerce) yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan perangkat lunak platform keuangan elektronik; menyediakan perangkat
lunak untuk berbagi (sharing) dan menampilkan lokasi pengguna, merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan
membuat rekomendasi; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana elektronik ke dan dari orang lain;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi blockchain;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token
kripto (cryto token) dan aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengeluarkan/menerbitkan
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengumpulkan,
mentransfer, menerima, melacak, menyimpan dan mentransfer mata uang peer-to-peer; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam merancang, mengelola, mengukur, menganalisa, menyebarkan, dan menayangkan iklan lainnya;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam perdagangan, kliring, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, konfirmasi, dan manajemen risiko
perdagangan keuangan untuk transaksi pasar pertukaran di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran item/barang virtual; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam pertukaran keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan dompet mata uang digital dan
layanan penyimpanan; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; menyediakan perangkat
lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan teknologi blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan
sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat
lunak blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; menyediakan perangkat
lunak untuk jasa/layanan penggalangan dana amal online dan jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan.; menyediakan
perangkat lunak untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi audio, video, gambar, teks,
konten, dan data; menyediakan perangkat lunak untuk konversi mata uang; menyediakan perangkat lunak untuk layanan
pemetaan; menyediakan perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan
komputer; menyediakan perangkat lunak untuk melakukan reservasi dan pemesanan; menyediakan perangkat lunak untuk
memberikan informasi cuaca berbasis lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk membuat aset digital (digitized asset)
terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk
membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan mengelola profil
media sosial dan akun pengguna; menyediakan perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat
dicari; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan open source untuk digunakan
dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan
open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang
virtual terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak
untuk membuat token digital terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;

Halaman 460 dari 1263



menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan
donasi/sumbangan; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer
komoditas, pengiriman pembayaran tagihan (bill payment remittance), dan transfer dana antar pihak; menyediakan perangkat
lunak untuk memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan);
menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan filter
fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; menyediakan perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk
memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; menyediakan perangkat lunak untuk
memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk
mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; menyediakan perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi titik/tempat
yang diminati, acara, peristiwa penting (landmarks), peluang kerja, hiburan, acara budaya, perbelanjaan dan penawaran
berbasis lokal dan lokasi; menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan
keberadaan/kehadiran online untuk individu, kelompok, perusahaan, dan merek; menyediakan perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok pribadi yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas
virtual; menyediakan perangkat lunak untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten;
menyediakan perangkat lunak untuk mengambil foto dan merekam konten audio, audio-visual dan video; menyediakan
perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag metadata; menyediakan
perangkat lunak untuk mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk
mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain,
aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas; menyediakan perangkat lunak
untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas;
menyediakan perangkat lunak untuk mengelola pertukaran digital untuk item/barang virtual secara demokratis melalui kontrak
pintar (smart contracts); menyediakan perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; menyediakan
perangkat lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet, serta mode
komunikasi lainnya antara perangkat komputasi; menyediakan perangkat lunak untuk menghubungkan komputer ke database
lokal dan jaringan komputer global; menyediakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan mengizinkan pengguna
menghubungi perwakilan pemerintah; menyediakan perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi
keuangan, untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar
(ledgers) publik yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; menyediakan perangkat lunak untuk mengirim,
menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan, memperdagangkan dan
menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh,
mengarsipkan, mengaktifkan transmisi, dan berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan video serta teks dan data
terkait; menyediakan perangkat lunak untuk menjual, memperdagangkan dan mengelola token (tokens) atau appcoin
(appcoins) berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual;
menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan, menautkan/menghubungkan, atau streaming berita atau informasi acara
terkini; menyediakan perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan, untuk menyediakan pembuktian
keaslian/autentikasi pihak-pihak dalam transaksi keuangan, untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan;
menyediakan perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; menyediakan perangkat lunak
untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan;
menyediakan perangkat lunak untuk pengiriman pesan elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk pengumpulan dan
distribusi data; menyediakan perangkat lunak untuk pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia; menyediakan perangkat
lunak untuk transaksi pembayaran; menyediakan perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; menyediakan perangkat
lunak untuk transfer dana elektronik dan konversi mata uang; menyediakan perangkat lunak untuk transfer mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas antar pihak; menyediakan perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat,
menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor, mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak seluler untuk perangkat komputasi (computing) portabel; menyediakan perangkat lunak
yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan
perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, membangun dan menjalankan aplikasi terdistribusi
melalui kontrak pintar (smart-contract) open-source peer-to-peer dan platform jaringan pembayaran; menyediakan perangkat
lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara
menarik; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam komunikasi;
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam manajemen basis data;
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam manajemen hubungan
pelanggan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat didownload secara online untuk pengolah kata; menyediakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi
perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya di platform
perdagangan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan
keuangan berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dengan fitur teknologi yang
memungkinkan pertukaran informasi, data, dan mata uang digital; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
secara online; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam manajemen
rantai pasokan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam perencanaan
sumber daya perusahaan; menyediakan platform internet yang menyediakan basis pengetahuan pendidikan dan informasi;
menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; menyediakan platform online yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat
anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; menyediakan platform perangkat lunak untuk
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memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan
pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; menyediakan platform untuk
memungkinkan pengguna melakukan streaming file melalui situs web dan aplikasi seluler; menyediakan platform web hosting
di Internet untuk bisnis asuransi; menyediakan portal pelatihan situs internet dan platform pelatihan berbasis web di bidang
pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk digunakan
dalam bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk
pengelolaan informasi dan data penyakit menular; menyediakan portal situs internet pendidikan dan platform perangkat lunak
berbasis web di bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs web Internet dan platform perangkat lunak
berbasis web untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs web Internet dan
platform perangkat lunak berbasis web untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan,
memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan informasi penyakit menular; menyediakan portal web bagi
pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain; menyediakan portal web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk artikel, kolom, dan panduan informasi dalam bidang
mata uang virtual, aset digital dan blockchain dan tren pasar dan perdagangan; menyediakan program interface untuk pihak
ketiga untuk mengakses konten situs web dan data; menyediakan program komputer; menyediakan program komputer di
jaringan data; menyediakan program komputer yang dirancang sesuai spesifikasi orang lain; menyediakan program komputer,
tidak dapat diunduh; menyediakan ruang penyimpanan elektronik [ruang web] di Internet; menyediakan server web dan server
co-location untuk komputasi awan pihak ketiga dan fasilitas penyimpanan data; menyediakan situs web untuk
menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan situs web yang menampilkan informasi berhubungan dengan
perangkat lunak komputer untuk mengakses, streaming dan transmisi data dan konten audio dan video di antara konsumen
perangkat dan displai elektronik; menyediakan situs web yang menampilkan informasi keuangan mengenai mata uang digital,
mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan pembayaran token
utilitas; menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk
melaksanakan dan mengelola program penghargaan insentif karyawan untuk meningkatkan kesehatan karyawan;
menyediakan teknologi buku besar (ledger) yang didistribusikan; menyediakan pencarian melalui Internet;
menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan
berbagi foto, gambar, video, dan multimedia lainnya melalui Internet; menyediakan perangkat lunak komputer online yang
tidak dapat diunduh untuk mereservasi  dan memesan transportasi, perjalanan, dan restoran; menyewa, menyewakan, dan
menyewakan komputer dan aparatus pemroses data; menyewakan komputer; merancang dan mengembangkan perangkat
lunak permainan (game) komputer dan perangkat lunak permainan video (video game) untuk digunakan dengan komputer,
sistem program permainan video dan jaringan komputer; merancang mesin, peralatan, dan instrumen (termasuk bagian-
bagiannya) atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; merancang seni grafik; merancang,
membuat dan memelihara situs web perdagangan elektronik untuk orang lain; merancang, mengembangkan, dan memelihara
aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain dan layanan konsultasi yang terkait dengannya; merancang, menyusun,
memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh
orang lain; operasi, desain dan pengembangan aplikasi perangkat lunak komputer, yakni, perangkat lunak peningkatan
efisiensi jaringan, desain penyimpanan dan keamanan cloud dan desain pusat data; otentikasi berlian; otentikasi koin;
otentikasi prangko; peberian informasi teknis di bidang analisis keamanan jaringan komputer dari pengumpulan data yang
besar; pekerjaan kerekayasaan, persiapan rencana konstruksi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; pelaporan
cuaca; pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; pemantauan elektronik
atas informasi identifikasi pribadi untuk mendeteksi pencurian identitas melalui internet; pemantauan elektronik terhadap
aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi kecurangan melalui internet; pemantauan erosi dan sedimentasi; pemantauan jarak
jauh untuk perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instrumen bedah dengan sistem komputer; pemantauan jarak jauh
untuk perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instrumen medis oleh sistem komputer; pemantauan kualitas air;
pemantauan proses untuk jaminan kualitas; pemantauan sinyal telekomunikasi; pemantauan sistem kamera dengan akses
jarak jauh; pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi akses
tidak sah atau pelanggaran data; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi gangguan; pemantauan situs komersial dan
industri untuk mendeteksi senyawa organik yang mudah menguap dan tidak mudah menguap; pembaharuan perangkat ringan
komputer; pembandingan produk; pembaruan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; pembaruan dan pemeliharaan
piranti lunak berbasis cloud melalui pembaruan, peningkatan, penampungan online; pembaruan perangkat lunak komputer;
pembaruan perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; pembaruan perangkat lunak pengolahan
data; pemberian informasi di bidang jaringan komputer dan keamanan Internet; pemberian informasi ilmiah dan teknis;
pemberian informasi mengenai penghematan energi; pemberian informasi mengenai perancangan dekor interior; pemberian
informasi teknis di bidang aplikasi piranti lunak komputer; pembuatan dan desain halaman web untuk orang lain; pembuatan
dan pemeliharaan situs Internet; pembuatan dan pengembangan program komputer untuk pemrosesan data; pembuatan
halaman rumah untuk jaringan komputer; pembuatan halaman web untuk orang lain; pembuatan indeks informasi, indeks situs
web dan indeks sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan jaringan komputer global; pembuatan konten digital
pembuatan efek khusus digital untuk film, video, dan program komputer; pembuatan model; pembuatan perangkat lunak;
pembuatan program komputer; pembuatan program kontrol untuk pengukuran otomatis, perakitan, penyesuaian dan
visualisasi terkait; pembuatan program untuk pemrosesan data; pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; pembuatan,
desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web; pembuatan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer;
pemecahan masalah masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis]; pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis
masalah dengan elektronik konsumen; pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pemeliharaan
dan perbaikan perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak basis data; pemeliharaan perangkat lunak komputer;
pemeliharaan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengoperasikan peralatan dan mesin pengisi; pemeliharaan perangkat lunak permainan (game) komputer; pemeliharaan
perangkat lunak untuk akses Internet; pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komputer; pemeliharaan perangkat lunak
untuk sistem komunikasi; pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; pemeliharaan perangkat
tetap dan perangkat lunak; pemeliharaan program komputer; pemeliharaan situs komputer; pemeliharaan situs web;
pemeriksaan dan pengujian kualitas; pemerosesan informasi dengan menggunakan kecerdasan buatan; pemetaan;
pemindaian gambar [konversi dari fisik ke media elektronik]; peminjaman kalkulator elektronik; pemrograman animasi
komputer; pemrograman aplikasi multimedia; pemrograman game komputer; pemrograman halaman web; pemrograman
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halaman web khusus yang menampilkan informasi yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; pemrograman
halaman web yang disesuaikan; pemrograman komputer; pemrograman komputer dan desain perangkat lunak komputer;
pemrograman komputer sehubungan dengan pertahanan terhadap virus; pemrograman komputer untuk industri energi;
pemrograman komputer untuk orang lain; pemrograman komputer untuk pemrosesan data; pemrograman komputer untuk
pemrosesan data dan sistem komunikasi; pemrograman komputer untuk perdagangan elektronik; pemrograman komputer
untuk sektor medis; pemrograman peralatan multimedia; pemrograman perangkat lunak komputer untuk evaluasi dan
perhitungan data; pemrograman perangkat lunak komputer untuk kamus dan database terjemahan bahasa elektronik;
pemrograman perangkat lunak komputer untuk membaca, mengirim dan mengatur data; pemrograman perangkat lunak
komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pemrograman perangkat lunak
manajemen energi; pemrograman perangkat lunak pemrosesan data elektronik [EDP]; pemrograman perangkat lunak
permainan komputer; pemrograman perangkat lunak telekomunikasi; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis
data; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen persediaan; pemrograman perangkat lunak untuk mengimpor dan
mengelola data; pemrograman perangkat lunak untuk paltform Intenet; pemrograman perangkat lunak untuk pengembangan
situs web; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet untuk
orang lain; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce; pemrograman perangkat lunak untuk platform
informasi di Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi ke Internet; pemrograman perangkat lunak untuk
portal Internet, ruang obrolan, saluran obrolan dan forum Internet; pemrograman perangkat lunak video game; pemrograman
perangkat lunak yang beroperasi untuk jaringan komputer dan server; pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk
mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; pemrograman program keamanan Internet; pemrograman program
pengolahan data; pemrograman video game; pemrosesan informasi melalui komputer; pemulihan data komputer; pemulihan
data ponsel cerdas; pemutakhiran perangkat tetap dan perangkat lunak; penambangan data; penampilan produk-produk dan
perancangan secara fungsional dan pengembangannya; pencarian dan pengambilan informasi, situs, dan sumber daya lain
yang tersedia di jaringan komputer untuk pihak lain; pencarian geologi; pendapat ahli (evaluasi) baja dan aplikasinya;
pendapat dan evaluasi ahli di bidang logam, baja dan aplikasinya; penelitian agrokimia; penelitian arkeologi; penelitian
arsitektur; penelitian bakteriologis; penelitian biokimia; penelitian biologi; penelitian biologi dan kimia; penelitian biomedis;
penelitian bioteknologi; penelitian dalam pengurangan emisi karbon; penelitian dan analisis bakteriologis; penelitian dan
analisis biokimia; penelitian dan analisis biologi; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian dan analisis kimia; penelitian dan
analisis kimia, biokimia, biologi dan bakteriologis; penelitian dan analisis laboratorium; penelitian dan konsultasi di bidang
zoologi; penelitian dan pencarian; penelitian dan pencarian untuk minyak; penelitian dan pencarian untuk tujuan geologi;
penelitian dan pencarian (prospecting); penelitian dan pengembangan di bidang otomotif; penelitian dan pengembangan
farmasi; penelitian dan pengembangan ilmiah; penelitian dan pengembangan ilmiah dan medis; penelitian dan pengembangan
perangkat lunak komputer; penelitian dan pengembangan produk; penelitian dan pengembangan produk baru; penelitian dan
pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain di bidang bahan
plastik; penelitian dan pengembangan program komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; penelitian dan
pengembangan sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; penelitian dan pengembangan sehubungan dengan
semikonduktor, sirkuit terintegrasi semikonduktor, chips memori semikonduktor, alat pengontrol memori semikonduktor, sirkuit
terintegrasi memori semikonduktor, chips prosesor semikonduktor, prosesor semikonduktor, alat pengontrol mikro, unit
mikrokontroler, alat pengontrol mikro berdaya rendah, chips sirkuit, chips komputer, CPU, chips komputer dan CPU RISC-V
(arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang dikurangi),
chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; penelitian dan pengujian bakteriologis; penelitian dasar dan klinis di
bidang ilmu pernapasan dan kedokteran; penelitian di bidang ekologi; penelitian di bidang farmakogenetika; penelitian di
bidang farmasi; penelitian di bidang fisika; penelitian di bidang ilmu material; penelitian di bidang ilmu material dan teknik
listrik; penelitian di bidang keamanan listrik; penelitian di bidang kimia dan biologi; penelitian di bidang kimia, biologi dan fisika;
penelitian di bidang konservasi dan perlindungan lingkungan; penelitian di bidang konstruksi bangunan; penelitian di bidang
makanan; penelitian di bidang pelestarian lingkungan; penelitian di bidang pengelasan; penelitian di bidang perangkat keras
dan lunak komputer; penelitian di bidang perangkat keras komputer; penelitian di bidang perangkat lunak komputer; penelitian
di bidang perawatan rambut; penelitian di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; penelitian
di bidang perlindungan lingkungan; penelitian di bidang perubahan iklim; penelitian di bidang program komputer dan perangkat
lunak; penelitian di bidang teknik listrik; penelitian di bidang teknik mesin; penelitian di bidang teknologi informasi; penelitian di
bidang teknologi komputer dilakukan dengan menggunakan basis data dan internet; penelitian di bidang teknologi komunikasi;
penelitian di bidang teknologi pemrosesan semikonduktor; penelitian di bidang teknologi pengolahan data; penelitian di bidang
teknologi telekomunikasi; penelitian di bidang terapi gen; penelitian di bidang terapi gen ex vivo; penelitian farmasi; penelitian
geologi; penelitian hidrologi; penelitian ilmiah; penelitian ilmiah berbantuan komputer; penelitian ilmiah dan industri; penelitian
ilmiah dan industri di bidang fotovoltaik dan kolektor surya; penelitian ilmiah dan teknologi; penelitian ilmiah dan teknologi di
bidang bencana alam; penelitian ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan pemetaan paten; penelitian ilmiah di bidang
bencana alam; penelitian ilmiah di bidang energi; penelitian ilmiah di bidang energi terbarukan; penelitian ilmiah di bidang
genetika; penelitian ilmiah di bidang genetika dan rekayasa genetika; penelitian ilmiah di bidang persiapan perawatan rambut;
penelitian ilmiah di bidang rekayasa genetika; penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan basis data; penelitian ilmiah
dilakukan dengan menggunakan basis data dan internet; penelitian ilmiah untuk keperluan medis; penelitian ilmiah untuk
keperluan medis di bidang penyakit kanker; penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pemetaan paten; penelitian industri;
penelitian industri berbantuan komputer; penelitian industri, pengembangan dan pengujian; penelitian kimia; penelitian
kosmetik; penelitian laboratorium; penelitian laboratorium di bidang bakteriologi; penelitian laboratorium di bidang ekspresi
gen; penelitian laboratorium di bidang farmasi; penelitian laboratorium di bidang kimia; penelitian laboratorium di bidang
kosmetik; penelitian medis; penelitian mekanis; penelitian mekanis di bidang olahraga motor; penelitian pengurangan emisi
karbon; penelitian pertanian; penelitian produk; penelitian produk baru untuk orang lain; penelitian proyek teknis; penelitian sel
induk; penelitian teknik; penelitian teknik mesin; penelitian teknis; penelitian teknis di bidang aeronautika; penelitian teknis di
bidang pengimbangan karbon; penelitian teknis di bidang penyeimbangan karbon dan konsultasi yang berkaitan dengannya;
penelitian teknologi; penelitian teknologi di bidang bencana alam; penelitian teknologi yang berkaitan dengan pemetaan paten;
penelitian terapi gen ex vivo; penelitian yang berhubungan dengan pemrosesan data; penelitian yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan atau perencanaan kota; penelitian yang berkaitan dengan pengembangan perangkat keras komputer;
penelitian yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak komputer; penelitian yang berkaitan dengan
pengembangan program komputer dan perangkat lunak; penelitian yang berkaitan dengan perencanaan kota; penelitian,
analisis dan desain teknis peralatan kantor; penelitian, analisis dan desain teknis peralatan komunikasi audio-visual;
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penelitian, analisis dan desain teknis peralatan telekonferensi; penelitian, desain dan pengembangan sistem komunikasi;
penelitian, desain dan pengembangan sistem pemrosesan data; penelitian, desain dan pengembangan teknologi informasi
dan komunikasi; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk manajemen data; penelitian, desain, dan
pengembangan perangkat lunak untuk mengelola data; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk sistem
komunikasi; penelitian, desain, dan pengembangan sistem keamanan data elektronik untuk mengecek sejarah terdahulu dari
sejarah masa lalu dan latar belakang orang; penelitian, desain, dan pengembangan sistem perangkat lunak komputer daring
untuk mengecek sejarah terdahulu dari sejarah masa lalu dan latar belakang orang; penelitian, pengembangan, desain, dan
peningkatan perangkat lunak komputer; penemuan kembali data komputer; pengaturan situs web untuk jasa jejaring sosial
yang tersedia di Internet untuk tujuan interaksi antar pengguna; pengawasan sistem komputer dengan akses remote;
pengeditan program komputer; pengelolaan jaringan nirkabel untuk orang lain; pengelolaan proyek-proyek penelitian ilmu
pengetahuan, penyediaan proyek-proyek penelitian ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran, penyediaan statistik-statistik dan
laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran.; pengembangan alat diagnostik;
pengembangan alat uji untuk kabel listrik; pengembangan algoritma dan metode komputasi untuk memproses data
telekomunikasi dan navigasi; pengembangan algoritma dan metode komputasi untuk memproses sinyal telekomunikasi dan
navigasi; pengembangan algoritma dan metode komputasi untuk menghasilkan data telekomunikasi dan navigasi;
pengembangan aplikasi piranti lunak, modernisasi dan integrasi cloud; pengembangan dan implementasi perangkat lunak
komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengembangan dan pembaruan
perangkat lunak komputer; pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pengolahan data; pengembangan dan
pemeliharaan perangkat lunak basis data komputer; pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer;
pengembangan dan pemeliharaan situs web; pengembangan dan pemukhtahiran perangkat lunak komputer; pengembangan
dan pendukung perangkat lunak; pengembangan dan pengujian metode komputasi, algoritma dan perangkat lunak;
pengembangan dan pengujian metode komputasi, algoritma dan perangkat lunak untuk menghasilkan data telekomunikasi
dan navigasi; pengembangan dan pengujian metode komputasi, algoritma, dan perangkat lunak untuk memproses sinyal
telekomunikasi dan navigasi; pengembangan dan pengujian metode produksi kimia; pengembangan dan pengujian perangkat
lunak komputer; pengembangan dan riset kecerdasan buatan; pengembangan database komputer; pengembangan firmware
komputer; pengembangan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
pengembangan komputer; pengembangan metode pengukuran dan pengujian; pengembangan obat; pengembangan obat-
obatan; pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat keras komputer;
pengembangan perangkat keras komputer untuk permainan komputer; pengembangan perangkat keras untuk digunakan
sehubungan dengan permainan (games) multimedia elektronik dan interaktif; pengembangan perangkat lunak;
pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk pengiriman konten multimedia; pengembangan perangkat lunak basis data
komputer; pengembangan perangkat lunak dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak driver;
pengembangan perangkat lunak driver dan sistem operasi; pengembangan perangkat lunak komputer; pengembangan
perangkat lunak komputer dan internet; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler; pengembangan
perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM];
pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan pengontrol yang dapat diprogram; pengembangan
perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan sistem switching yang dikendalikan komputer; pengembangan perangkat
lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; pengembangan perangkat lunak komputer
untuk membuat panduan program televisi elektronik; pengembangan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data;
pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif;
pengembangan perangkat lunak pengolah gambar; pengembangan perangkat lunak periklanan/pemasaran untuk terminal
seluler; pengembangan perangkat lunak permainan komputer; pengembangan perangkat lunak sistem operasi;
pengembangan perangkat lunak untuk operasi jaringan yang aman; pengembangan perangkat lunak untuk sistem komunikasi;
pengembangan perangkat lunak video game; pengembangan perangkat lunak, produk dan aplikasi multimedia interaktif untuk
digunakan dalam kaitannya dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; pengembangan perangkat pengolah data; pengembangan peripheral
komputer; pengembangan platform komputer; pengembangan produk; pengembangan produk baru; pengembangan produk
industri; pengembangan produk konsumen; pengembangan produk teknik; pengembangan produk untuk orang lain;
pengembangan program komputer; pengembangan program komputer dan perangkat lunak permainan komputer;
pengembangan program komputer untuk mensimulasikan eksperimen laboratorium; pengembangan program untuk
pemrosesan data; pengembangan proses industri; pengembangan sediaan farmasi dan obat-obatan; pengembangan sistem
komputer; pengembangan sistem manajemen energi dan daya; pengembangan sistem pemrosesan data; pengembangan
sistem penyimpanan data; pengembangan sistem transmisi data; pengembangan situs web; pengembangan situs-situs web,
penciptaan, perancangan, pengembangan dan perawatan situs-situs Web, hosting (tuan rumah) situs web untuk orang lain;
pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak; pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak komputer; pengembangan
teknis elemen struktural, perangkat, dan sistem untuk kolektor surya dan pembangkit fotovoltaik; pengembangan teknologi
baru untuk orang lain; pengembangan, desain, dan pembaruan beranda; pengembangan, pembaruan, dan pemeliharaan
perangkat lunak dan sistem basis data; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan telekomunikasi;
pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan mesin pencari jaringan telekomunikasi; pengembangan, pemrograman, dan
penyewaan program pemrosesan data; pengenalan dan penjelasan kinerja, metode operasi, dan lain-lain untuk mesin yang
membutuhkan pengetahuan, teknologi, atau pengalaman yang sangat khusus untuk melakukan operasi yang akurat sesuai
dengan tujuan komputer elektronik, mobil, dan lain-lain.; penggandaan program komputer; penggunaan sementara dari
infrastruktur yang terdefinisikan sebagai piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk virtualisasi dan pengelolaan komputer,
piranti keras komputer, piranti lunak komputer, server, jaringan komputer dan penyimpanan komputer; penggunaan sementara
dari piranti lunak untuk mesin penelusuran yang tidak dapat diunduh dan piranti lunak untuk proyek dan manajemen arsip;
penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh dalam bidang penyatuan dan hiper-penyatuan infrastruktur
IT untuk virtualisasi dan pengelolaan komputer, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, server, jaringan komputer dan
penyimpanan data; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk intelijen bisnis, wawasan proses
bisnis, anlisa data, manajemen informasi, manajemen pengetahuan, manajemen hubungan dengan pelanggan, serta sumber
perusahaan dan manajemen resiko; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen dan
otomatisasi infrastruktur cloud; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen sistem IT
yang menyatu; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengelolaan lisensi piranti lunak;
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penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, pengirima
dan aplikasi manajemen daur ulang piranti lunak; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
cadangan data, pemulihan, pengarsipan dan deduplikasi; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
database dan manajemen database, pengoperasian gudang data dan otomatisasi gudang data, pengoperasian dan
otomatisasi data center, integrasi aolikasi dan tabase, transmisi data, penyimpanan, pemrosesan dan reproduksi, serta utnuk
mengakses, mempertanyakan dan menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; penggunaan
sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk enkripsi dan dekripsi data, kriptografi, otentikasi pengguna komputer,
dan pemantauan kepatuhan pelaporan, dan analitik; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
kepatuhan regulasi keamanan informasi; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen
teknologi informasi (TI), manajemen infrastruktur TI, manajemen infrastruktur TI jarak jauh, manajemen dan inventaris aset TI,
otomatisasi proses TI, manajemen daur ulang perangkat TI, keamanan TI, pelaporan dan peramalan TI, kesalahan
infrastruktur TI dan pemantauan kinerja, dan fasilitasi meja layanan pengguna TI dan fungsi help desk; penggunaan
sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; penggunaan
sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk menyimpan, mengelola, melacak, dan menganalisa data bisnis;
penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengoperasian jaringan, manajemen, otomatisasi,
virtualisasi, konfigurasi, penyediaan, penyebaran, dan kendali komputer; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak
dapat diunduh untuk perlindungan data, keamanan data, dan aplikasi komputer serta keamanan jaringan; pengkajian proyek
teknis pusat perbelanjaan; pengkodean kartu magnetik; pengujian bahan baku; pengujian bakteriologis; pengujian dan analisis
material; pengujian dan evaluasi bahan; pengujian dan penelitian di bidang mesin, peralatan dan instrumen; pengujian dan
penelitian sehubungan dengan pencegahan polusi dan masalah lingkungan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan
listrik dan industri listrik; pengujian filter; pengujian genetik hewan laboratorium untuk tujuan penelitian; pengujian genetik
untuk tujuan penelitian ilmiah; pengujian ilmiah berbantuan komputer; pengujian industri; pengujian industri berbantuan
komputer; pengujian instalasi komputer; pengujian keamanan produk; pengujian keamanan produk konsumen; pengujian
kelaikan jalan kendaraan; pengujian kontrol kualitas; pengujian kontrol kualitas dan konsultasi yang berkaitan dengannya;
pengujian kontrol kualitas produk; pengujian kontrol kualitas produk untuk keperluan sertifikasi; pengujian kualitas; pengujian
kualitas makanan dan minuman untuk keperluan sertifikasi; pengujian kualitas produk; pengujian kualitas produk untuk
keperluan sertifikasi; pengujian laboratorium; pengujian lingkungan; pengujian material; pengujian mineral; pengujian mineral
dan minyak; pengujian minyak; pengujian peralatan di bidang teknik listrik; pengujian peralatan di bidang teknik listrik untuk
keperluan sertifikasi; pengujian perangkat keras dan perangkat lunak komputer; pengujian perangkat keras komputer;
pengujian perangkat lunak komputer; pengujian produk; pengujian produk baru; pengujian program komputer; pengujian sinyal
telekomunikasi; pengujian sumur minyak; pengujian teknis dan layanan kendali mutu; pengujian tekstil; pengujian, analisa, dan
evaluasi solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan untuk memastikan
penyesuaian dengan standar industri; pengujian, analisis dan evaluasi barang dan jasa orang lain untuk tujuan sertifikasi;
pengujian, analisis dan evaluasi barang orang lain untuk tujuan sertifikasi; pengujian, analisis dan evaluasi layanan orang lain
untuk tujuan sertifikasi; pengujian, analisis dan pemantauan algoritma sistem untuk memproses data telekomunikasi dan
navigasi; pengujian, analisis dan pemantauan algoritma sistem untuk menghasilkan data telekomunikasi dan navigasi;
pengujian, analisis dan pemantauan sinyal navigasi; pengujian, analisis dan pemantauan sinyal telekomunikasi; pengujian,
analisis dan pemantauan sinyal telekomunikasi dan navigasi; pengujian, analisis, dan evaluasi jaringan komputer; pengujian,
analisis, dan evaluasi layanan pihak lain untuk menentukan kesesuaian dengan standar sertifikasi; pengujian, inspeksi atau
penelitian pertanian dan bertani, peternakan atau perikanan, dan memberikan informasi yang terkait hal tersebut; pengujian,
inspeksi atau penelitian sediaan obat-obatan, kosmetik dan makanan, dan memberikan informasi yang terkait hal tersebut;
pengujian, penelitian dan pengembangan teknologi lingkungan; pengujian, penyaringan, inspeksi dan penelitian obat-obatan,
kosmetik dan / atau bahan makanan; pengukuran dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas rumah
kaca lainnya; pengukuran, analisis, dan verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya; pengunaan
sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk cloud, web dan pemantauan kinerja aplikasi; penilaian kualitas;
peningkatan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; peningkatan perangkat lunak komputer; penulisan perangkat lunak
komputer; penulisan program komputer; penulisan program komputer, perangkat lunak dan kode untuk pembuatan halaman
web di internet; penulisan program komputer, perangkat lunak, dan kode yang ditugaskan untuk pembuatan halaman web di
Internet; penulisan program pengolahan data; penulisan situs elektronik; penulisan teknis; penulisan teknis untuk pihak lain,
yaitu, penulisan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; penulisan, pengembangan, pembaruan,
dan desain perangkat lunak komputer; penyedia hosting situs pada jaringan internet; penyedia informasi pada teknologi
komputer dan program melalui jaringan situs; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antar
muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia jasa aplikasi berupa
perangkat lunak untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia jasa aplikasi, yaitu,
hosting dan pemeliharaan situs web kolaboratif yang dibuat oleh pihak lain menggunakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh; penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan perangkat lunak komputer; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk mengelola, melacak, melaporkan dan
mengukur perencanaan media, pembelian media dan periklanan lainnya; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak application programming interface (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial,
mengembangkan aplikasi perangkat lunak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam membeli, menjual, melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim, dan
melaporkan periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam membeli, menjual, merancang, mengelola, melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis,
mengirim, dan melaporkan iklan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
untuk digunakan dalam merancang dan mengelola kampanye periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang dan mengelola kampanye periklanan dan
pemasaran video online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jasa/layanan pemetaan;
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial,
menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan,
iklan, komunikasi dan informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi berbagi
(sharing) dan menampilkan lokasi pengguna, merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi;
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penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi
menciptakan/membuat, menyunting (editing), mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke
media (posting), menampilkan, memberi tag (tagging), menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi
anotasi, menunjukkan tentang sentimen (indicating sentiment about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding),
mentransmisikan, dan berbagi (sharing) atau menyediakan media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan
komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau
memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemetaan sosial dan tujuan; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengizinkan atau memfasilitasi/memudahkan mengambil
dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia
dan platform AI (kecerdasan buatan); penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang sadar lokasi
(location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; penyedia
layanan aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak,
situs web (web sites), dan database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan
manajemen data jarak jauh untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler
(mobile electronic devices); penyedia layanan aplikasi berupa perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk
integrasi sistem pembayaran online, program loyalitas dan penghargaan, tiket, tanda masuk (pass), kupon, dan penawaran
khusus antara pedagang dan pelanggan; penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antar-muka
pemrograman (API) dan alat pengembangan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan layanan komunikasi cloud;
penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk pemantauan,
kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan; penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application
programming interface [API] untuk mengunggah, berbagi, mengelola, dan streaming file digital; penyedia layanan aplikasi,
yang menampilkan perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk memungkinkan pengambilan data,
mengunggah, mengakses, mengelola, melacak, dan menganalisis data pengguna; penyedia layanan keamanan untuk
jaringan komputer, akses komputer dan transaksi komputerisasi; penyedia layanan outsourcing di bidang konsultasi teknologi
informasi; penyedia layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; penyedia penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh secara daring untuk partisipasi klien pusat kebugaran dan perusahaan untuk mengakses portal
administrator untuk mengakses, menganalisa dan melaporkan kegiatan pengguna; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat saluran musik yang dipersonalisasi untuk
mendengarkan secara independen, bersamaan, dan berbagi saluran dengan pengguna lain; penyedia perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk membuat, mengunduh, streaming, menyiarkan, mentransmisikan, mengedit, mengekstraksi,
memberi sandi, membuka sandi, memutar, menyimpan, mengatur dan mereproduksi musik dan komedi; penyedia perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengendalikan sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol
musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengendalikan sistem otomasi rumah, yaitu, pencahayaan, peralatan, pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan
peralatan keselamatan lainnya, peralatan pemantauan rumah; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
merekam, melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa audio dan video online; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh yang disediakan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya untuk membuat profil informasi
dan hiburan berdasarkan pilihan pengguna atas hiburan dan informasi atau berdasarkan spesifikasi pengguna dari
karakteristik hiburan dan informasi, dan merekomendasikan hiburan dan informasi lain berdasarkan pilihan dan spesifikasi
tersebut; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
untuk memasukkan pilihan karakteristik musik mereka, atau yang mengidentifikasi karakteristik musik berdasarkan pilihan
pengguna, sehingga pembuatan profil dapat diselesaikan dan rekomendasi diberikan berdasarkan karakteristik tersebut;
penyedia platform pembelian iklan online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk membeli dan menjual inventaris iklan; penyedia platform pembelian
iklan video online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan
penjual iklan video online untuk membeli dan menjual inventaris iklan video; penyedia situs web interaktif yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengkonsolidasikan dan mengelola konten suara, data, video, dan media di
bidang musik dan radio; penyediaan aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram secara online dan tidak dapat
diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan
perangkat video lainnya; penyediaan dukungan teknis; penyediaan fasilitas-fasilitas pengujian; penyediaan informasi cuaca
dan bahaya jalan raya; penyediaan informasi ilmiah, saran dan konsultasi dalam kaitannya dengan penyeimbangan karbon;
penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer; penyediaan informasi peta geografis di Internet;
penyediaan informasi peta melalui jaringan komunikasi; penyediaan informasi teknikal dan nasehat mengenai komputer-
komputer, perangkat-perangkat lunak komputer dan jaringan-jaringan komputer; penyediaan informasi teknis dalam bidang
perangkat keras komputer, penyimpanan data komputer, penyimpanan informasi, jaringan komputer dan antarmuka jaringan,
drive disk, drive disk komputer, dan memori elektronik; penyediaan informasi teknis dan penjelasan yang berkaitan dengan
spesifikasi, fungsi, kinerja, operasi dll, dari komputer, mobil, peralatan medis atau ilmiah dan mesin lain yang membutuhkan
pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman pribadi tingkat tinggi dari pihak operator mereka untuk mencapai akurasi yang
dimaksudkan dalam pekerjaan mereka; penyediaan informasi teknis sehubungan dengan komputer; penyediaan informasi
tentang pengujian, penelitian dan pengembangan teknologi lingkungan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan desain
industri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut diatas; penyediaan informasi, saran, dan konsultasi
dalam kaitannya dengan penggantian kerugian karbon; penyediaan jasa dukungan teknologi perangkat lunak dan konsultasi
sehubungan dengan perangkat lunak komputer, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras komputer, perangkat
jaringan komputer, perangkat telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, komputasi awan, keamanan
jaringan, keamanan cloud, desain pusat data, dan analitik; penyediaan layanan dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah
dan diagnosa masalah piranti lunak komputer dalam sistem jaringan komputer; penyediaan layanan dukungan teknologi piranti
lunak dan konsultasi di bidang piranti lunak komputer, pengembangan dan penggunaan piranti keras komputer, penggunaan
peralatan jaringan, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, keamanan cloud, desain dan analisa
pusat data; penyediaan layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, mengelola,
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menganalisis, dan berbagi data untuk digunakan di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian
medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika; penyediaan
layanan otentikasi dan verifikasi pengguna untuk transaksi pembayaran; penyediaan layanan otentikasi email, yaitu,
penyediaan suatu layanan berbasis daring (online) yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam berbagai situs web
pihak ketiga dengan menggunakan suatu nama pengguna dan kata sandi tunggal; penyediaan layanan pemberian nasihat,
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global;
penyediaan mesin pencari untuk beranda di internet melalui interface berbasis ucapan; penyediaan nasihat teknis yang
berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat
diunduh; penyediaan pencarian data informasi melalui internet; penyediaan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, mengunggah, melihat,
menampilkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data,
film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk publikasi dan penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global
dan jaringan komunikasi.; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyediaan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API); penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk meningkatkan
performa komputer, untuk operasi sirkuit terpadu, semikonduktor, chipset komputer dan prosesor mikro, dan untuk kegunaan
permainan; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk visualisasi 3D,
pemodelan 3D dan membangun/penampilan 3D; penyediaan penggunaan sementara online untuk piranti lunak komputasi
cloud yang tidak dapat diunduh untuk digunakan pada manajemen database dan penyimpanan data elektronik; penyediaan
penggunaan sementara peranti lunak secara daring yang tidak dapat diunduh untuk merekam, melihat, menyimpan, berbagi,
dan menganalisis data; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak online yang tidak dapat diunduh untuk merekam,
melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa data; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; penyediaan penggunaan
sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam penyediaan, penyebaran, konfigurasi,
pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan,
pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan
piranti lunak serta komponen komputer dan jaringan komunikasi, dan untuk aktivasi fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis
dan individu; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di
komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, komputasi seluler lainnya
dan piranti komunikasi, dan mobil dan kendaraan lain atau alat transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan
mengoptimalkan sumber daya komputasi perangkat tersebut; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak
dapat diunduh atas program komputer dan pemberian informasi mengenai hal itu; penyediaan penggunaan sementara secara
daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer jaringan data untuk surat elektronik; penyediaan penggunaan
sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer untuk pengelolaan sistem kliring elektronik;
penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer untuk situs web jejaring
sosial; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidakdapat diunduh atas perangkat lunak aplikasi pengenalan
ucapan; penyediaan pengopersian perangkat lunak penggunaan sementara yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing; penyediaan perangkat lunak aplikasi; penyediaan perangkat lunak daring (online)
yang tidak dapat diunduh untuk memberi dan mengendalikan akses ke dokumen; penyediaan perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam transaksi mata uang virtual; penyediaan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan papan buletin
elektronik; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk menampilkan informasi geografis,
peta geografis interaktif, dan gambar peta dan lokasi yang dipetakan; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat/nilai bisnis dan organisasi; penyediaan perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh [penyedia layanan aplikasi]; penyediaan perangkat lunak untuk membuat dan mengatur akun pengguna; penyediaan
perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan, pengunduhan, pengaliran, pengeposan, tampilan,
blogging, menghubungkan atau berbagi informasi atau media melalui jaringan komunikasi; penyediaan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh secara online untuk pengelolaan jaringan komputer, pengelolaan infrastruktur jaringan, pengelolaan
infrastruktur teknologi informasi, dan pengelolaan infrastruktur pusat data; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online yang memberikan para pengguna kemampuan untuk mengunggah, mengunduh, mengedit, dan
menggunakan secara bersama-sama foto dan video; penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer perancangan secara
khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nukleutida, berbagai macam asam
(acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan;
penyediaan piranti lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh
yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk komunikasi perangkat seluler; penyediaan platform komputasi yang tidak
dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi dan data untuk komunikasi jaringan; penyediaan program kalkulator
elektronik lainnya; penyediaan program kalkulator elektronik untuk karaoke dengan fungsi penilaian; penyediaan program
komputer untuk telepon genggam; penyediaan program untuk kalkulator elektronik; penyediaan sistem komputer virtual dan
lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan; penyediaan sistem komputer virtual, unit pemroses grafis (GPUs) dan
lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan berupa platform sebagai suatu layanan; penyediaan sistem manajemen
ancaman keamanan, yaitu, pemantauan dan pelacakan kerentanan keamanan dan masalah dalam produk piranti lunak
komputer, Internet, dan jaringan komputer; penyediaan situs media sosial; penyediaan situs web yang menampilkan teknologi
yang memudahkan pelanggan untuk melihat video yang tidak dapat diunduh dari perangkat pemantauan keamanan
perumahan dan komersial melalui jaringan ponsel, jaringan komputer, dan aplikasi berbasis web; penyediaan situs web yang
menampilkan video yang tidak dapat diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi;
penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk digunakan dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artificial
intellegence) dan pengolahan bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman
para konsumen, dan penelitian pasar; penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk digunakan pada penelitian pasar dan
analitik data; penyediaan suatu situs web yang menampilkan blog dan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud
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computing dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; penyediaan suatu situs web yang
menampilkan webcast, webinar, webmaster, studi kasus, file audio, dan video online dalam bidang komputasi awan/cloud
computing dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; penyediaan waktu akses ke Internet dan
database komputer online; penyediaan waktu akses ke program komputer untuk digunakan dalam transaksi mata uang virtual;
penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; penyediakan penggunaan
sementara dari aplikasi peranti lunak keamanan dan anti pencurian secara daring yang tidak dapat diunduh; penyelenggaraan
percobaan klinikal; penyemaian awan; penyesuaian perangkat lunak komputer; penyewaan alat dan instrumen laboratorium;
penyewaan alat dan instrumen ukur; penyewaan alat pembaca kode batangan; penyewaan alat ukur; penyewaan area server
untuk  ruang chat serta pemberian informasi mengenai hal itu; penyewaan area server untuk penyelesaian dana; penyewaan
central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan data, peralatan periferal komputer,
pembawa data magnetik; penyewaan central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan
data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik; penyewaan dan pembaruan perangkat lunak untuk pemrosesan
data; penyewaan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; penyewaan fasilitas komputasi dan penyimpanan data dengan
kapasitas variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server
database, kepada pihak ketiga; penyewaan fasilitas komputer; penyewaan fasilitas penelitian; penyewaan fasilitas
penyimpanan cloud terdesentralisasi untuk pusat data kemas orang lain; penyewaan instrumen gambar teknis; penyewaan
instrumen laboratorium; penyewaan kalkulator elektronik untuk karaoke dengan fungsi penilaian; penyewaan komputer;
penyewaan komputer dan peralatan komputer; penyewaan komputer dan perangkat lunak komputer; penyewaan komputer
untuk pemrosesan data; penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik; penyewaan peralatan komputer; penyewaan peralatan
laboratorium; penyewaan perangkat keras dan lunak komputer; penyewaan perangkat keras komputer; penyewaan perangkat
keras komputer dan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat keras komputer dan periferal komputer; penyewaan
perangkat keras, perangkat lunak dan periferal komputer; penyewaan perangkat lunak aplikasi; penyewaan perangkat lunak
basis data komputer; penyewaan perangkat lunak dan program komputer; penyewaan perangkat lunak komputer; penyewaan
perangkat lunak komputer di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem uji, sistem
pemodelan, sistem dan layanan simulasi, dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); penyewaan perangkat lunak
komputer untuk manajemen keuangan; penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan game komputer;
penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan materi pendidikan online; penyewaan perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan permainan video; penyewaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan perjalanan;
penyewaan perangkat lunak untuk akses Internet; penyewaan perangkat lunak untuk manajemen basis data; penyewaan
perangkat lunak untuk manajemen inventaris; penyewaan perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data; penyewaan
perangkat lunak untuk pemrosesan data; penyewaan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; penyewaan perangkat
lunak yang beroperasi untuk jaringan komputer dan server; penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses
dan menggunakan jaringan cloud computing; penyewaan perangkat lunak yang memberi pengguna kemampuan untuk
mengunggah, menyunting/mengedit (edit), dan berbagi (share) gambar, video dan konten audio-visual; penyewaan perangkat
pengolah data dan komputer; penyewaan perangkat periferal untuk komputer; penyewaan perangkat ringan komputer;
penyewaan peripheral komputer; penyewaan program keamanan Internet; penyewaan program komputer; penyewaan
program pengolahan data; penyewaan program permainan komputer; penyewaan robot laboratorium untuk penelitian dan
analisis laboratorium; penyewaan robot laboratorium untuk pengujian laboratorium; penyewaan ruang di suatu fasilitas co-
location komputer untuk penampungan pusat data bagi pihak lain; penyewaan ruang memori di server; penyewaan ruang
memori di server untuk hosting papan buletin elektronik; penyewaan ruang memori pada server untuk interaksi pengguna
jejaring sosial di internet; penyewaan ruang memori server (server   memory space); penyewaan ruang memori server untuk
layanan surat elektronik; penyewaan ruang memori server untuk papan buletin elektronik; penyewaan ruang memori server
untuk server jejaring sosial agar para pengguna dapat berinteraksi di Internet dan pemberian informasi mengenai hal itu;
penyewaan ruang memori untuk situs web; penyewaan ruang penyimpanan elektronik [ruang web] di Internet; penyewaan
server basis data kepada pihak ketiga; penyewaan server web; penyewaan server web dan server co-location untuk pusat
data kemas lainnya; penyimpanan data elektronik; penyimpanan data elektronik dan layanan cadangan data; penyimpanan
data elektronik dan pencadangan data; penyimpanan data eletronik; penyimpanan data online; penyimpanan data
terkomputerisasi; penyimpanan dokumen secara elektronik; penyimpanan elektronik dari arsip email; penyimpanan elektronik
dari catatan medis; penyimpanan elektronik dari konten media hiburan; penyimpanan elektronik dari media elektronik, yaitu,
gambar, teks, audio, dan data video; penyimpanan elektronik dari video digital; penyimpanan elektronik dokumen dan email
yang diarsipkan; penyimpanan elektronik file audio; penyimpanan elektronik file audio digital; penyimpanan elektronik file video
digital; penyimpanan elektronik foto digital; penyimpanan elektronik gambar digital; penyimpanan elektronik informasi bisnis
dan keuangan; penyimpanan elektronik mata uang virtual, mata uang digital, dan cryptocurrency; penyimpanan elektronik
musik digital; penyimpanan elektronik, yang terdistribusi media elektronik, yaitu, data, dokumen, file, teks, foto, gambar, grafik,
musik, audio, video, dan konten multimedia; penyimpanan file dan dokumen secara elektronik; penyimpanan foto secara
elektronik; penyimpanan gambar secara elektronik; penyimpanan informasi bisnis secara elektronik; penyimpanan informasi
bisnis yang terkomputerisasi; penyimpanan informasi dan data elektronik sementara; penyimpanan informasi keuangan secara
elektronik; penyimpanan video elektronik; penyusunan dan konsultasi konstruksi yang berkaitan dengannya; penyusunan
konstruksi; penyusunan laporan arsitektur; penyusunan laporan di bidang bioteknologi; penyusunan rencana konstruksi untuk
fasilitas rekreasi; penyusunan rencana pembangunan; peramalan meteorologi; perancangan dan pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak komputer; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer terkait
dengan aktivitas-aktivitas anak; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer terkait
dengan pernikahan; perancangan dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk kendaraan bermotor; perancangan
dan pengembangan perangkat lunak untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-business; perancangan
perangkat ringan komputer; perancangan, pemeliharaan, pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak komputer;
perangkat lunak asisten pribadi; perangkat lunak asisten sosial; perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak telekomunikasi untuk konferensi video, audio, dan web; perangkat lunak berbentuk layanan
(SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data online; perangkat
lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS)
yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan di bidang  perancangan dan pengelolaan program pendidikan; perangkat
lunak berbentuk layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat
lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis dan mengatur data dan
informasi di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), kebugaran (fitness), aktivitas fisik, pengendalian (management) berat
badan, tidur, dan nutrisi/gizi; perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas
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keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas
dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk menyediakan layanan pelatihan pribadi, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat
lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis
elektronik melalui internet; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam
memproses transaksi keuangan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk
mendiagnosis masalah teknis dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, perangkat komputer lainnya dan
produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas
pemanas, pelembap udara, penurun air, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan
peralatan listrik luar ruangan. Layanan dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah
masalah perangkat lunak dan perangkat keras untuk perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol
pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS)
menampilkan perangkat lunak komputer yang memfasilitasi efisiensi energi dalam sistem kontrol pengiriman energi dan sistem
kontrol lingkungan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) untuk digunakan dalam industri otomotif; perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan perangkat jaringan untuk
pemantauan, kontrol dan otomasi di lingkungan perumahan, komersial, dan otomotif yang memungkinkan berbagi dan
mentransmisi data dan informasi antara perangkat tersebut; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk surat elektronik dan pesan digital; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer untuk analitis kecerdasan di bidang perawatan kesehatan; perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS), yaitu hosting perangkat lunak untuk otomatisasi perangkat lunak.; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS)
untuk digunakan dalam merancang, membuat dan menganalisis data, metrik dan laporan di bidang kesehatan, kebugaran
(fitness), tidur, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang memungkinkan pengguna
untuk mengelola akun karyawan, menjadwalkan dan melacak partisipasi karyawan, dan memfasilitasi serta mengelola
program kebugaran (fitness) dan kesehatan/kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang
menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); perangkat lunak
sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari,
menyimpan, dan berbagi informasi tentang topik-topik yang menjadi minat umum, perjalanan, kegiatan rekreasi, makanan dan
minuman, dan restoran; perangkat lunak sebagai layanan (Saas) dengan perangkat lunak yang menggunakan teknologi buku
besar terdistribusi; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS] untuk jejaring sosial; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS],
yaitu menyediakan perangkat lunak aplikasi online; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh secara online untuk memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara,
video, gambar, klip suara dan video serta rekaman antara orang, penulis, artis, dan pemain; perangkat lunak sebagai layanan
[SaaS], yaitu, perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi, menyesuaikan, mengedit,
mereproduksi, mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari, mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik,
lirik, data, suara, video, gambar , klip dan rekaman suara dan video, dan untuk menambahkan efek dan filter pada musik, data,
suara, gambar, klip suara dan video serta rekaman; perangkat lunak sebagai layanan, merancang, membuat, memelihara, dan
meng-hosting situs web ritel dan perdagangan elektronik untuk orang lain; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan peranti lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan
mengelola jaringan perangkat elektronik konsumen.; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan
(platform) sebagai suatu Jasa (PaaS) untuk pengumpulan, penyimpanan, peng-analisa, berbagi bersama dan pelaporan
biological, genetika, klinikal, medis dan informasi diagnostic, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur kerja
dan data laboratorium seluruhnya digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-
tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian
ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-
obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi,
mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat
lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), digunakan dalam berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian
klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian
dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan
pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan
(platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah hosting computer digunakan oleh pihak lain untuk perancangan secara khusus
(custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nucleotide, berbagai macam asam (acid)
yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan dan reagen-
reagen dibidang rangkaian-rangkaian  berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran
hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan,
penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai
suatu layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak berbasis cloud untuk memproses penggajian karyawan (termasuk
pengarsipan pajak dan pemotongan lainnya); perangkat lunak sebagai suatu layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat
lunak manajemen bakat berbasis cloud untuk melacak dan menghasilkan analitik, intelijen bisnis, dan pelaporan di bidang
penggajian, tunjangan karyawan, kinerja karyawan, budaya karyawan, keterlibatan karyawan, pengembangan bakat, pelatihan
dan sertifikasi, akuisisi bakat, waktu dan kehadiran, penjadwalan karyawan, dan biaya tenaga kerja; perangkat lunak sebagai
suatu layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak manajemen sumber daya manusia berbasis cloud untuk melacak,
memproses dan menghasilkan analitik, intelijen bisnis dan pelaporan di bidang penggajian (termasuk pengarsipan pajak dan
pemotongan lainnya), tunjangan karyawan, kinerja karyawan, keterlibatan karyawan, budaya karyawan, pengembangan bakat,
pelatihan dan sertifikasi, akuisisi bakat, waktu dan kehadiran, penjadwalan karyawan, dan biaya tenaga kerja; perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) untuk kontrol dan pemantauan jaringan komputasi awan dan perangkat Internet of Things (IoT);
perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola
blockchain dan driven token (token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi; perangkat lunak sebagai suatu
layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat
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lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi komputer; perangkat
lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk penjualan dan pembelian
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi,
mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan data
perdagangan (submitting trade data), bertukar rincian transaksi perdagangan (exchanging of trading transaction details), dan
mengelola siklus perdagangan keseluruhan (management of the overall trading lifecycle); perangkat lunak sebagai suatu
layanan, yaitu, penyediaan superkomputasi dan platform permainan berbasis awan; perangkat lunak sistem operasi yang tidak
dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal
lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak telekomunikasi yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi
video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten,
webinar, dan video, konferensi audio dan web; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media
elektronik, yaitu, gambar, konten audio-visual dan video, live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet;
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen jaringan komputer, manajemen infrastruktur jaringan, infrastruktur
teknologi informasi, dan infrastruktur pusat data; perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola titik akses
nirkabel dan titik akses jaringan area lokal; peranti lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer
untuk digunakan dalam system pemantauan, control dan otomasi rumah dan lingkungan.; perbaikan perangkat lunak dalam
perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, dan perangkat komputasi lainnya; perbaikan perangkat lunak komputer;
perbaikan perangkat lunak untuk sistem komputer; perbaikan program komputer; perencanaan Kota; perencanaan arsitektur;
perencanaan arsitektur dan layanan konsultasi; perencanaan bangunan dan sistem infrastruktur untuk bangunan;
perencanaan dan desain agen perjalanan; perencanaan dan desain dapur; perencanaan dan desain fasilitas olahraga;
perencanaan dan desain komunitas perumahan; perencanaan dan desain tata ruang komunitas perumahan dan komersial;
perencanaan dan desain tata ruang untuk dapur dan kamar mandi; perencanaan dan desain tempat ritel; perencanaan
konstruksi; perencanaan kota dan perencanaan kota komersial; perencanaan pemulihan bencana komputer; perencanaan
proyek teknis; perencanaan proyek teknis di bidang teknik; perencanaan teknis dan konsultasi di bidang teknik ringan;
perencanaan teknis dan manajemen proyek teknis untuk pengembangan pusat data; perencanaan teknis yang berkaitan
dengan proyek pengembangan real estat; perencanaan, desain dan implementasi teknologi komputer untuk pihak lain;
perencanaan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web on-line untuk pihak ketiga; perkembangan prostesis;
perkiraan cuaca; perlindungan jaringan komputer dan sistem komputer terhadap serangan dari virus komputer, peretas,
perusakan, intrusi tidak sah dan manipulasi data yang tidak sah; persewaan perangkat lunak komputer; persiapan laporan
ilmiah; persiapan laporan teknik; persiapan laporan teknis; persiapan laporan teknologi; persiapan laporan yang berkaitan
dengan desain industri; persiapan laporan yang berkaitan dengan desain seni grafis; persiapan laporan yang berkaitan
dengan komputer; persiapan laporan yang berkaitan dengan pemrograman komputer; persiapan laporan yang berkaitan
dengan penelitian ilmiah; persiapan laporan yang berkaitan dengan penelitian kimia; persiapan laporan yang berkaitan dengan
penelitian teknis; persiapan laporan yang berkaitan dengan penelitian teknologi; persiapan laporan yang berkaitan dengan
perencanaan real estat; persiapan laporan yang berkaitan dengan program komputer; persiapan laporan yang berkaitan
dengan studi proyek teknis untuk proyek konstruksi; persiapan rencana arsitektur; persiapan sampel biologis untuk analisis di
laboratorium penelitian; persiapan sampel biologis untuk keperluan penelitian; persiapan sampel biologis untuk pengujian dan
analisis di laboratorium penelitian; persiapan sampel imunohistologis untuk analisis di laboratorium penelitian; piranti lunak
sebagai suatu layanan ("SAAS") layanan yang menampilkan piranti lunak untuk digunakan dalam pengumpulan, analisa, dan
pemberian data dan informasi untuk mengoptimalkan kinerja dalam proses industri, peralatan dan sistem produksi di segmen
hulu, tengah dan hilir industri minyak dan gas; piranti lunak sebagai suatu layanan ("SAAS") yang menampilkan piranti lunak
yang menggabungkan komputasi otonom dan teknologi rekayasa kecerdasan buatan kognitif untuk digunakan dalam industri
minyak dan gas; platform berbentuk layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses,
menjelajahi, dan mencari basis data online; platform perangkat lunak berbasis blockchain dan platform perangkat lunak
komputasi terdistribusi (distributed computing software platforms) untuk mengaudit dan memverifikasi informasi dan kode
digital; platform perangkat lunak untuk komunikasi gaya blockchain yang terdesentralisasi; platform perangkat lunak untuk
pelacakan dan dukungan transaksi data; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak antar-muka
pemrograman aplikasi (API) dan perangkat pengembangan perangkat lunak untuk layanan komunikasi cloud; platform sebagai
layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam pembelian dan penyebaran
iklan; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengiriman pesan
elektronik dan transmisi audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengatur pengguna yang menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online terkait dengan industri otomotif; platform sebagai layanan (PAAS)
yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat
komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan
informasi iklan media; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan
sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak
komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi informasi tentang perjalanan, kegiatan
rekreasi, makanan dan minuman, dan restoran; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak
komputer untuk pengumpulan data dan analisis untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penyerapan karbon
dan gas rumah kaca lainnya; platform sebagai layanan (platform as a service/PaaS) yang menampilkan perangkat
lunak platform-platform komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi
antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; platform sebagai layanan (platform as a service/PaaS) yang
menampilkan perangkat lunak platform komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; platform sebagai layanan [PaaS]; platform
sebagai layanan [PaaS] yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengunggah, streaming, dan
mengumpulkan analitik; platform sebagai layanan [PaaS] yang menampilkan platform perangkat lunak untuk transmisi konten
dan pesan digital; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
mengelola blockchain dan driven token (token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi; platform sebagai suatu
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layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan
manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi komputer; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform
perangkat lunak komputer untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; platform sebagai
suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran
menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan
menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat
lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi, mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak,
mentransfer, dan mengirimkan data perdagangan, bertukar rincian transaksi perdagangan, dan mengelola siklus perdagangan
secara keseluruhan; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur
dan sistem jaringan komputer; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi,
menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program manajemen resiko
keamanan komputer; prospeksi minyak; providing temporary use of non-downloadable software; proyek dan studi penelitian
teknis; rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide dan jasa-jasa analisis untuk
tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian; rangkaian-rangkaian berbagai macam kromosom dan jasa-jasa analisis untuk tujuan
ilmu pengetahuan dan penelitian; rekaman cloud dan layanan penyimpanan; rekayasa Perangkat Lunak; rekayasa pabrik;
rekayasa perangkat lunak, termasuk melalui jaringan komputer global; rekayasa tanggul; rekayasa teknologi informasi;
rekayasa teknologi informasi [TI]; rekonstruksi basis data; rekonstruksi sistem basis data untuk orang lain; rental dan leasing
perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
rental komputer; riset dan konsultasi di bidang intelektual dan keamanan; riset industri dalam bidang sistem analisa dan
optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer hyperscale (menentukan skala
dengan tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem komputasi awan; saran teknis
yang berkaitan dengan pengoperasian komputer; saran teknologi terkait dengan kinerja dan prosedur operasi dari unit
onboard yang disediakan yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; saran teknologi yang
berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin industri; saran yang berkaitan dengan desain perangkat keras komputer; saran
yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; saran yang berkaitan dengan desain sistem komputer; saran,
informasi dan bantuan dalam pengujian bahan, penelitian mekanik, dan studi proyek teknis; saran, informasi dan bantuan
mengenai pilihan dan penggunaan baja; saran, informasi dan bantuan teknis dan ilmiah untuk meningkatkan kualitas barang
dan jasa di bidang logam, baja dan aplikasinya; saran, informasi dan saran tentang bangunan terutama sehubungan dengan
pilihan dan penggunaan baja; saran, informasi, dan konsultasi sehubungan dengan jasa-jasa di atas, yaitu, konsultasi
keamanan komputer, konsultasi komputer dalam bidang keamanan komputer, konsultasi teknologi informasi, saran yang
berhubungan dengan desain perangkat keras komputer dan saran teknis sehubungan dengan operasi komputer; saran,
konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa
sertifikasi dan jasa arsitektural; sertifikasi berlian; sertifikasi layanan pendidikan; sewa dan menyewa piranti keras komputer
dan periferal komputer; sistem analisa dan optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data,
sistem komputer hyperscale (menentukan skala dengan tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam
sistem) dan sistem analisa dan optimasi komputasi awan dan riset dan desain yang berhubungan dengannya; studi kelayakan
ilmiah; studi kelayakan teknik; studi kelayakan teknis; studi proyek teknis; studi proyek teknis di bidang konstruksi; studi proyek
teknis di bidang penyeimbangan karbon; studi proyek teknis, yaitu, melakukan studi teknis dalam bidang desain perangkat
lunak permainan komputer dan impelentasinya; styling [desain industri]; superkomputasi berbasis awan yang menampilkan
perangkat lunak untuk digunakan dalam bidang kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam,
komputasi berkinerja tinggi, komputasi terdistribusi, virtualisasi, pembelajaran statistika, dan analitik prediktif; survei; survei
atau penelitian tentang konservasi keanekaragaman hayati di hutan; survei atau penelitian tentang perlindungan ekosistem di
hutan; survei dan konsultasi pertanian terkait dengannya; survei dan penelitian lahan dan geologi; survei dan riset tentang
lingkungan alam dan konservasi lingkungan alam atau pemberian informasi mengenai hal itu; survei geografis; survei geologi;
survei hak atas tanah; survei ilmiah; survei lapangan minyak; survei lapisan bantalan minyak; survei lapisan dan ladang
minyak; survei laut; survei laut, udara dan darat; survei tanah; survei teknik; survei teknis; survei teknis bangunan dan tanah;
survei teknis pabrik, kondisi dan perkembangan bangunan dan proyek konstruksi; survei teknis perubahan, desain,
peningkatan dan pemeliharaan bangunan dan proyek konstruksi; survei teknis real estat; survei topografi; survei udara; teknik;
teknik Kimia; teknik Komputer; teknik kelautan [desain dan pengembangan peralatan mekanis kerajinan di laut, dermaga dan
instalasi pelabuhan]; teknik kelautan [desain dan pengembangan propulsi perahu, sistem di atas kapal dan teknologi
oseanografi]; teknik listrik; teknik mesin; teknik pemeliharaan; teknik sipil; teknik telekomunikasi; transfer data dokumen dari
satu format komputer ke lainnya; uji klinis; verifikasi identifikasi pribadi [keamanan komputer]; watermarking digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:31:41
540   EtiketDID2021083328

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kebon Baru Blok R Gg, IV No.5, RT.007 RW.008, Kelurahan  Semper Barat,
Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14130

AGUNG PURWANTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IJUST PERFUME & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IJUST PERFUME Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; bahan parfum dan perasa/aroma; ekstrak untuk parfum; minyak
untuk parfum dan aroma; parfum; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; sediaan fumigasi [parfum]; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:35:09
540   EtiketJID2021083329

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Jasinga No. 67, Singabraja, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16370
PT Mitra Abadi Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Paulus Hersutanta S.H.
Kokan Permata Blok C.1.3rd Floor Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Kelapa
Gading Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOTA PODOMORO TENJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:35:54
540   EtiketDID2021083330

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PANTAI INDAH KAPUK TOHO, BLK D/16, RT/RW:001/003, KAMAL MUARA,
PENJARINGAN JAKARTA UTARA , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14470

CHEN ZHONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDENSTARTAPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isolasi listrik (duct tape); PVC tape; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi,

foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; lakban; lakban
untuk pengepakan; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; pita (ban) isolasi; pita listrik; pita perekat (seal tape); pita
perekat untuk penggunaan industri dan komersial; pita perekat-diri, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau
rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:35:55
540   EtiketDID2021083331

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PASANTREN NO. 55 RT. 002 RW. 015. KEL. CIBABAT - KEC. CIMAHI UTARA,
Kota Cimahi, Jawa Barat

MUHAMMAD FARHAN GIFFARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAQIH SURFWEAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, kuning, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian untuk olahraga; Pakaian

wanita jeans; Sweater; T-shirt; alas kaki; baju; baju kaos [pakaian]; celana boxer; celana jeans untuk anak; celana kasual;
celana panjang; celana pendek; jaket; jas [pakaian]; kaos; kaos kaki; kaos t shirt; kemeja; pakaian jadi; sarung tangan; topi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:36:02
540   EtiketDID2021083332

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL DAKOTA 10 B/403 RT/RW:010/011 KEL.KEBON KOSONG KEC. KEMAYORAN
JAKPUS, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

YUPIKA SUSILAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YY AEROFLASH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, BIRU, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===kok; kok badminton===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:38:25
540   EtiketJID2021083333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DANAU BALAI, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, 20133
AHMAD RIDWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLIMPIADE INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===konsultasi pendidikan; layanan pendidikan dan pengajaran; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan;

melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau
hiburan]; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyelenggaraan seminar pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:38:42
540   EtiketDID2021083334

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rawa Gelam V, Blok L Kav. 11-13, Kawasan Industri Pulogadung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. Etana Biotechnologies Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Afrizal S.Psi.,S.H.
Jl. Palem II No. 12 RT. 003 RW. 006 Cibunar, Parung Panjang Kab. Bogor

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Getana
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan untuk keperluan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:39:30
540   EtiketDID2021083336

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Putih Tengah 33 B No.1 RT. 011/RW. 007, kel. Cempaka Putih Timur,
kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Muhammad Shakeel
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Umama Luxury
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas penutup kasur; Alas piring yang terbuat dari tekstil; Alas tempat tidur; Handuk; Kain ihrom; Kain sorban; Kain tekstil;

Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; Kain tekstil untuk interior rumah dan
komersial; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak termasuk dalam kelas
lain; alas meja bukan dari kertas; alas piring dari plastik; alas tidur (seprei); alas tidur kertas sekali pakai; bahan setelan
[tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil; bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari
kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian kerja;
barang potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; barang-barang tekstil
untuk penggunaan di dalam produksi boot; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi sepatu; beludru; brokat;
gorden; handuk mandi besar; handuk muka dari tekstil; hiasan [kain]; kain denim; kain kafan; kain katun; kain linen; kain
minyak; kain muslin; kain pashmina; kain pelapis; kain rajutan; kain rami; kain satin; kain sutera; kain tekstil karet; kain tekstil
microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kantong tidur;
kelambu; kelambu kain; kelambu tempat tidur; lapisan [tekstil]; lembaran [tekstil]; pelindung kasur [alas tidur]; penutup sofa;
permadani tekstil; saputangan tekstil; sarung bantal; selimut; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut penutup; serbet kain;
serbet meja dari tekstil; sprei; sprei bayi; syal [kain]; taplak meja bukan dari kertas; taplak meja dari tekstil; tekstil; tekstil
berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil rumah tangga; tekstil tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil
tenun memiliki sifat pelindung terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk dekorasi interior; tekstil untuk perabotan;
tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tikar [alas gelas] dari tekstil; tirai; tirai dari tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:40:31
540   EtiketDID2021083337

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Kota Depok,
Jawa Barat, 16424

UNIVERSITAS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOTRAV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Jingga/Orange dan Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:40:58
540   EtiketDID2021083338

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Mentari Blok Q/8, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. COFFEE TGC INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE TGC COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makaroni/spageti; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Biji kopi; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket

dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Ekstrak kopi malt; Garam, bumbu,
rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Hamburger sandwiches; Jagung goreng; Kapsul kopi terisi; Kapsul
kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak
disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue tradisional; Lumpia goreng; Makanan penutup beku berupa air es
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dengan rasa; Mie Vietnam; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan,
polong-polongan, atau sayuran; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar
teh oolong; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman teh dengan atau tanpa susu; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng
Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Karage; Nasi Katsu; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Teriyaki; Nasi Yakiniku; Nasi untuk
bubur; Nasi, pasta dan mie; Pasta; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-
kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Puding (makanan penutup); Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan
dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Roti kopi; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup
ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket
dengan bumbu dan perasa; Teh latte; Teh lemon; Tortila gulung diisi potongan ayam; affogato [minuman berbasis kopi yang
mengandung es krim]; baguettes [Roti Prancis]; bakpao; biji kopi panggang; bumbu pasta nasi ayam; burger keju [sandwich];
burger vegetarian [sandwich]; cakwe/cakue; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan
ringan; campuran kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran untuk membuat teh; cokelat; coklat mousses;
cuka, saus dan bumbu lainnya; dessert mousses [gula-gula]; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es buah; es
kopi; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es rasa; es teh; esensi kopi; espreso; gelato; granola; gula, madu,
tetes (treacle); hamburger [sandwich]; hidangan pasta; hot dog [sandwich], pai daging; kapsul kopi jelai, terisi; kerupuk; kopi;
kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi dan coklat; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi
yang belum dipanggang; krim karamel; kue pai; kue pastry; kue potong; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi,
dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup
dengan rasa karamel; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; mangkuk wafel berlapis
cokelat; mie goreng; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman biji
kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran
susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi
espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman
yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minyak kopi; nasi gembung; pai daging;
penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa vanila untuk
makanan atau minuman; permen yang dibuat dengan karamel; polong kopi ginseng, diisi; quesadillas [roti isi]; ragi, baking
powder; roti bakar; roti berlapis keju dan daging asap; roti dan roti bun; roti goreng; roti gulung; roti panggang; roti panggang
yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; sandwich burger daging
sapi; sandwich hot dog; saus pasta; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; snack bar
berbasis granola; spageti dengan bakso; stik roti; tapioka dan sagu; teh; teh bubuk; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
teh instan; teh jahe; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:41:06
540   EtiketDID2021083339

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Tegalwaru RT003/RW005, Tegalwaru, Ciampea, , Kabupaten Bogor, Jawa Barat
CV Rehab Hati Global

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KCD OIL & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formula obat herbal; Jamu herbal; Jintan Hitam (Herbal); Krim obat herbal; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat;

Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen
berbahan baku herbal; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi
dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak jintan
Hitam (Herbal); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat
herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi
atau terapeutik; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung
mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada
pernafasan; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan
sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal,
suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen makanan
dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Vitamin, mineral dan obat-
obatan lainnya yang mengandung madu; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; infus herbal obat; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; kapsul tambahan herbal pria; krim herbal
untuk keperluan medis; obat dan salep herbal; obat herbal; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; paket
lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pil herbal untuk pengobatan diabetes; sediaan herbal untuk keperluan medis;
semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis;
suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam
sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen
makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan
medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet
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dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi
dalam bentuk kapsul; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi
ekstrak herbal; teh herbal untuk tujuan pengobatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:46:18
540   EtiketJID2021083340

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DANAU BALAI, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, 21427
AHMAD RIDWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEMBAGA KOMPETISI INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HITAM, MERAH, EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===konsultasi pendidikan; layanan pendidikan dan pengajaran; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan;

melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau
hiburan]; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyelenggaraan seminar pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:48:41
540   EtiketDID2021083341

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjend Jamin Ginting, No. 19, Kel. Kampung Dalam, Kec. kabanjahe, Kabupaten
Karo, Sumatera Utara, 22111

PT. BRAHMANA LESTARI KAROINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAROINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU MUDA, MERAH dan ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:49:05
540   EtiketDID2021083343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Duta Garden Blok D 1/45 Lt.2  Jurumudi Baru, Benda, Kota Tangerang,
Banten, 15124

PT. SURYA TRI ARTHAYASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nurhidayah S.H
Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DECOPAPER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau plastik; Bahan perlindungan permukaan plastik yang dilaminasi dalam

sifat plastik termoset yang dilaminasi yang diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan permukaan kerja yang terbuat
dari kayu atau plastik; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Bahan-bahan penyekat terbuat dari atas dasar
kertas, karton atau selulosa untuk penyediaan penyekatan arus panas untuk bahan-bahan peka temperatur selama perjalanan
(transport); Film plastik pelindung untuk badan mobil.; Film plastik untuk kaca arsitektur; Film plastik untuk menghalau infra
merah dan ultraviolet; Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; Lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik;
Lapisan plastik bukan untuk pembungkus; Lapisan plastik untuk keperluan pertanian; Lapisan tipis (film) plastik untuk
penggunaan komersial dan industri; Lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) plastik sebagai
barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri; Lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; Lapisan tipis (films)
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poliamida selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; Lembar plastik pvc; Lembaran
mulsa plastik untuk keperluan pertanian; PVC tape; Papan (dari plastik); Papan berlaminasi (dari plastik); Papan plastik yang
diperkuat dengan fiber; Pelapis anti gores; Pelapis meja; Pelapis plastik; Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan
industri dan komersial; Pita dan strip plastik (sebagai bahan); Plastik anti gores; Plastik pelindung permukaan agar tidak gores
(premasking tape); Plastik setengah diolah dalam bentuk film; Plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; Plastik
setengah jadi dalam bentuk lembaran, membran, kaset dan pelat untuk kedap air dan isolasi termal dan suara untuk semua
jenis bangunan; Produk plastik setengah diproses untuk manufaktur; Selang PVC; Serat plastik bukan untuk penggunaan
dalam tekstil; bahan isolasi dari plastik; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi, foam
tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur countertops; bahan
pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik
dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk kursi/tempat
duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar; bahan pengepak,
pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk penahan benturan/peredam kejut; bahan penyaringan film setengah jadi
dari plastik; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan
berserat untuk lapisan permukaan laminasi tekanan tinggi; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik
thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan ujung tepi, band tepi dan papan pinggir; film PVC
dengan perekat untuk membungkus kendaraan komersial untuk keperluan iklan atau promosi lainnya; film anti-silau untuk
jendela; film plastik berwarna untuk digunakan pada windows; film plastik setengah jadi dari bahan penyaringan/filtrasi.; film
plastik untuk digunakan dalam kertas laminasi; film plastik untuk keperluan pengemasan, bantalan atau isian; film plastik,
selain untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik, selain untuk pengemasan; film poliuretan untuk digunakan dalam
menyegel dan mengisolasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; film poliuretan, selain untuk
pembungkus; film polypropylene, selain untuk pembungkus; film selulosa asetat digunakan sebagai bahan kemasan; film
selulosa asetat, selain untuk pembungkus; kertas asbes; kertas isolasi; kertas kondensor (condenser paper); lapisan tipis (film)
plastik untuk penggunaan komersial dan industri; lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) plastik
sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri; lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; lapisan tipis
(films) plastik untuk keperluan industri sebagai bahan pelindung; lapisan tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus;
lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam manufaktur;
lembaran plastik berperekat untuk digunakan di pabrik; lembaran plastik untuk digunakan sebagai membran untuk keperluan
kedap air; lembaran plastik, selain untuk pembungkus; pita segel yang terbuat dari plastik; plastik dalam bentuk yang
diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur lebih lanjut; plastik dan resin dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan
dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk
batang untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk batangan untuk digunakan dalam manufaktur;
plastik diekstrusi dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk pelet untuk
digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur; produk plastik
setengah dikerjakan (plastic semi-worked products); resin polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam
manufaktur; senyawa termoplastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; zat plastik setengah jadi untuk
bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang
(Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:50:00
540   EtiketJID2021083345

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jatihandap Gg. Hj. Saodah No. 50/44 RT. 6 RW. 7 Jatihandap, Kecamatan
Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat, 40193

kusna santika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYX VARIASI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, HItam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:50:11
540   EtiketDID2021083346

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Air Hitam Perum GNP RT/RW: 02/07 Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau, 28293
Erni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Erde
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Coklat, Putih, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik kentang; Keripik talas; Opak; keripik; keripik pisang; keripik singkong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:50:53
540   EtiketJID2021083347

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DANAU BALAI, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, 21427
AHMAD RIDWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SMART STUDENT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH, COKELAT
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===konsultasi pendidikan; layanan pendidikan dan pengajaran; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan;

melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau
hiburan]; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyelenggaraan seminar pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:52:05
540   EtiketDID2021083348

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PATIMURA NO. 4, RT005/RW003, KELURAHAN TANJUNG PENDAM,
KECAMATAN TANJUNG PANDAN, Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung,
33415

Nugraheni Astuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Umak
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GOLD, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain songket; kain*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:52:37
540   EtiketDID2021083349

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mulia Business Park Gedung J Jl. MT. Haryono Kav 58-60, Pancoran, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12780

PT METRA-NET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cazbond
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tosca (biru kehijau-hijauan) dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; aplikasi seluler; aplikasi yang dapat

diunduh; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; terminal pembayaran elektronik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:54:42
540   EtiketDID2021083350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Putih Tengah 33 B No.1 RT. 011/RW. 007, kel. Cempaka Putih Timur,
kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Muhammad Shakeel

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Umama Luxury
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana; Mukena; Pakaian muslim; alas kaki; atasan berkerudung; baju busana muslim; cadar; celana haji;

celana panjang; celana pendek; dalaman jilbab; gamis; jaket; jaket berkerudung; jilbab; kaos; kaos oblong; kaos polo; kaos
singlet; kaus kaki; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kerudung [pakaian]; manset; pakaian;
pakaian dalam; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; sandal; sarung; sepatu; sorban; syal dan jilbab; syal
pashmina; syal sutra; topi; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:56:49
540   EtiketJID2021083351

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Jasinga No. 67, Singabraja, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16370
PT Mitra Abadi Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Paulus Hersutanta S.H.
Kokan Permata Blok C.1.3rd Floor Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Kelapa
Gading Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOTA PODOMORO TENJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===transportasi penumpang dengan kereta api===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:57:54
540   EtiketJID2021083352

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. P. DIPONEGORO GG. ALWI NO. 39, RT. 019/000 DESA PELABUHAN KEC.
SAMARINDA KOTA, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75112

SILVIA TANSIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Apotek XS Mart
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau

sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet,
berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta
gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
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linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko yang menjual kosmetik;
jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk
kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan
rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal,
lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:58:37
540   EtiketJID2021083353

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SUNTER KIRANA IV BLK M I/1 RT/RW:018:010 KEL. SUNTER JAYA KEC.
TANJUNG PRIOK JAKUT, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

RR. WELASTRI NINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, KUNING, COKLAT, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kantin; Kedai; Restoran; katering

makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran
pesanan/ restoran pesan antar; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 17:59:51
540   EtiketDID2021083354

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Putih Tengah 33 B No.1 RT. 011/RW. 007, kel. Cempaka Putih Timur,
kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Muhammad Shakeel

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Umama Hers Fashion
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas penutup kasur; Alas piring yang terbuat dari tekstil; Alas tempat tidur; Handuk; Kain ihrom; Kain sorban; Kain tekstil;

Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; Kain tekstil untuk interior rumah dan
komersial; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak termasuk dalam kelas
lain; alas meja bukan dari kertas; alas piring dari plastik; alas tidur (seprei); alas tidur kertas sekali pakai; bahan setelan
[tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil; bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari
kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian kerja;
barang potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; barang-barang tekstil
untuk penggunaan di dalam produksi boot; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi sepatu; beludru; brokat;
gorden; handuk mandi besar; handuk muka dari tekstil; hiasan [kain]; kain denim; kain kafan; kain katun; kain linen; kain
minyak; kain muslin; kain pashmina; kain pelapis; kain rajutan; kain rami; kain satin; kain sutera; kain tekstil karet; kain tekstil
microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kantong tidur;
kelambu; kelambu kain; kelambu tempat tidur; lapisan [tekstil]; lembaran [tekstil]; pelindung kasur [alas tidur]; penutup sofa;
permadani tekstil; saputangan tekstil; sarung bantal; selimut; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut penutup; serbet kain;
serbet meja dari tekstil; sprei; sprei bayi; syal [kain]; taplak meja bukan dari kertas; taplak meja dari tekstil; tekstil; tekstil
berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil rumah tangga; tekstil tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil
tenun memiliki sifat pelindung terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk dekorasi interior; tekstil untuk perabotan;
tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tikar [alas gelas] dari tekstil; tirai; tirai dari tekstil===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:00:06
540   EtiketDID2021083355

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Wonoharjo RT 001 RW 012 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, 46396

FIRMAWATI,S.H.,Mhum.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARUNG SATE GALUNGGUNG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna coklat masuk dalam kategori warna netral, warna coklat identik dengan stabilitas dan kehangatan. Warna coklat itu
sendiri dipercaya mampu menciptakan kenyamanan, keakraban, serta rasa aman.

511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sate Ayam; Sate Daging Sapi; Sate Kambing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:01:09
540   EtiketDID2021083356

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Mentari Blok Q/8, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. COFFEE TGC INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE TGC COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikan tuna, diawetkan; Jeli, selai, kolak (compotes); Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan berbahan dasar

yoghurt; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan ringan rumput laut
goreng; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah
dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan
ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Minuman terbuat dari yoghurt; Sosis; Susu kocok; Telur;
Yoghurt; Yoghurt beraneka rasa; ayam; bakso; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah
mentah, diiris; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat smoothie;
bubur buah; bubur buah acai; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis
kering; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; hasil produksi susu soya; ikan dan kentang goreng; irisan
buah; kacang dilapisi madu; kacang manisan; kentang goreng; keripik buah; keripik sayuran; makanan ringan berbahan dasar
biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar kacang;
makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar sayuran;
makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; manisan almond; manisan jahe; mentega madu;
minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar
sereal [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu almond; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan
protein, vitamin dan mineral; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu kedelai; minuman yang terutama terdiri dari
susu; minyak dan lemak untuk makanan; minyak goreng; purees (bubur) sayuran; salad buah dan sayuran; salad caesar;
salad daging; sup; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:01:48
540   EtiketDID2021083357

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN PALEM LESTARI BLOK D 9 NO.6, RT. 007-RW. 015 KEL. CENGKARENG
BARAT - KEC. CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

MAYA NOVITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMOA
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, ORANGE, KUNING, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; T-shirt; celana panjang; celana pendek; pakaian

bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:02:08
540   EtiketDID2021083358

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Krajan RT 013 RW 003 Kel. Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur,
67272

Vic yulianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BJ HERTECH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:06:43
540   EtiketDID2021083359

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Gajah Mada, RT 004/RW 002 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar,
Kabupaten Belitung Timur, Kep. Bangka Belitung, 33517

Agus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAMS BELITUNG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,

stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); baju kaos
(t-shirt); jaket [pakaian]; jaket bomber; jaket denim; jaket lengan panjang; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan
[parkas]; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; kaos; kaos grafis; kaos oblong; kaos sepak bola; kaos t shirt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:07:39
540   EtiketDID2021083360

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Putih Tengah 33 B No.1 RT. 011/RW. 007, kel. Cempaka Putih Timur,
kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Muhammad Shakeel

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Umama Hers Fashion
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana; Mukena; Pakaian muslim; alas kaki; atasan berkerudung; baju busana muslim; cadar; celana haji;

celana panjang; celana pendek; dalaman jilbab; gamis; jaket; jaket berkerudung; jilbab; kaos; kaos oblong; kaos polo; kaos
singlet; kaus kaki; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kerudung [pakaian]; manset; pakaian;
pakaian dalam; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; sandal; sarung; sepatu; sorban; syal dan jilbab; syal
pashmina; syal sutra; topi; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:09:09
540   EtiketJID2021083361

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Dr. Semeru Raya No. 61A, RT.010 / 010, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan ,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11450

BELLYVI ELYSEE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hairzonestyle
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Layanan blow rambut; Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan spa (Colon hydrotherapy);

implantasi rambut; jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa salon kecantikan;
layanan ekstensi bulu mata; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan
mengepang rambut; layanan pelurusan rambut; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan pengeriting rambut;
layanan perawatan ekstensi rambut; layanan perawatan kuku; layanan perawatan rambut; layanan perming bulu mata;
layanan pewarnaan rambut; layanan salon airbrush tanning; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku
(nail shops); layanan salon penataan rambut; layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut
untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan tato alis; layanan waxing
tubuh; memotong rambut; menenun rambut; penataan rambut; penggantian rambut; penyewaan alat-alat penghilang rambut;
penyewaan peralatan tata rambut; perawatan Rambut; perawatan lulur; restorasi rambut; salon kecantikan; salon penataan
rambut; tata rambut; waxing obat menghilangkan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:09:59
540   EtiketJID2021083362

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Putih Tengah 33 B No.1 RT. 011/RW. 007, kel. Cempaka Putih Timur,
kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Muhammad Shakeel

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Umama Hers Fashion
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa toko eceran; Jasa toko pakaian eceran; Layanan pusat

perbelanjaan (Mall); Toko Grosir Elektronik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko sepatu; Toko tekstil dan
pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa penjualan secara online; jasa-jasa impor dan ekspor; layanan ritel
disediakan oleh butik pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel online yang
menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; penjualan busana muslim melalui internet /
online; penyediaan pasar online; pusat perbelanjaan; toko busana muslim; toko eceran; toko grosir; toko online; toko ritel
online dalam bidang pakaian===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:23:28
540   EtiketDID2021083363

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya II, No.33, RT.007/RW. 002, Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

B. PARNOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mangasi Sinaga S.H., M.Kn
Serenade Lake Blok B5 No.8, Gading Serpong, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJAWALA PARAMA ELEKTRINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih orange biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PEREDUP LAMPU; Aktuator dan pengontrol untuk bermacam-macam referensi penggerak motor-listrik, yang diatur

secara terpisah atau menyatu dalam unit compact dan mencakup peralatan sensor untuk jumlah fisik yang digunakan secara
teknis, gigi untuk kontrol, sistem kopling dan pengereman yang bekerja secara mekanis, elektrik, pneumatik atau hidrolik yang
berkenaan dengan transmisi daya dan teknologi switching; Alat kendali jarak jauh elektrik; Alat pemantau listrik yaitu
perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama tidur; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat pengatur
lampu (peredup lampu) (listrik); Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan
elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengukur dan
penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan pengujian beban elektronik DC; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat
penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat untuk mengukur kemampuan suatu
larutan menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk mengukur/ memantau/ menganalisa konsumsi listrik;
Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu; Aparatus
pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus yang dioperasikan secara elektrik untuk menghasilkan uap
insektisida; Aplikasi perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Baterai listrik untuk peralatan
pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai
penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan listrik; Baterai untuk pakaian yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk rompi
yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepatu bot yang
dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler,
telepon pintar dan tablet komputer; Bel pintu listrik; Display listrik; Fiting listrik; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Hiasan
pelindung saklar listrik; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu kabel, antena,
tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk
mengubah panas matahari menjadi listrik; KONTAK KONTAK LISTRIK; Kabel Listrik Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan
Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik Untuk Pertambangan; Kabel las listrik;
Kabel listrik; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh
untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel-
kabel elektrik datar yang lentur; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kbel Listrik
Instrumen; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi
nirkabel, antena, dan baterai; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Konverter arus (listrik) pada energi matahari; Konverter
fotoelektrik; Kotak listrik; LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); Lampu Mercusuar; Layar dengan motor
elektrik; MULTI TESTER LISTRIK; Mesin yang dioperasikan dengan listrik untuk mengeluarkan uang, kupon-kupon, tiket-tiket,
voucher-voucher, coin-coin dan untuk menerima deposit dan uang tunai dan perangkat lunak komputer untuk pengoperasian
mesin tersebut; Outlet daya listrik; Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, listrik statistik dan api, termasuk
untuk perlindungan terhadap panas; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel
pengontrol (listrik); Pasokan daya listrik untuk telepon pintar; Penahan pintu elektrik; Pengatur pemindahan arus listrik;
Pengendali jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengontrol listrik untuk mengelola energi listrik;
Pengontrol pasokan energi listrik; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; Pensil pengetesan (pensil uji) untuk
elektrik; Penyanggah Lampu; Peralatan dan instrumen pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa
instalasi daya listrik; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik dan
elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan telekomunikasi listrik digunakan untuk
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Peralatan untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; Peralatan
untuk mengukur konsumsi energi listrik; Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
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listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer, komputer tablet,
peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak komputer, perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat listrik yang
mengubah antara sinyal seimbang dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak mainan video untuk
mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Perangkat pengendali listrik; Perangkat pengubah arus (listrik); Perangkat
pengubah arus [listrik]; Perangkat-perangkat pengukur elektrik; Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan
pengaturan energi; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan,
penelitian, navigasi, survey, fotografi, sinematografi, audiovisual, optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi,
pengujian, inpseksi untuk untuk melakukan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan
distribusi atau penggunaan listrik; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik; Pipa saluran kabel listrik; Platform arsitektur
terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat,
suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-
penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; RELAI LISTRIK; Reduktor (Listrik);
Relai listrik dan elektronik; Relay listrik; Resistor listrik; Sambungan untuk saluran listrik; Selongsong sambungan untuk kabel
listrik; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi, memproses, mengumpulkan, merekam dan mentransmisikan data
umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama jantung dan aktifitas fisik; Sensor fotoelektrik; Sensor suhu listrik;
Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat
lunak); Sistem kabel gantung (listrik),; Sistem menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem penghantar listrik (Conductor
system); Sistem penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan tembaga sebagai bahan penghantar listrik (Enclosed
conductor system); Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan bersama dengan mesin pembakaran besar internal untuk
jasa industri dan sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran besar internal
dan generator.; Sistem perkabelan listrik; Stabilizer listrik; Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun dock elektronik dan adaptor
listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler,
perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Stop kontak listrik; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi
ulang); Tempat kumparan listrik; Terminal telekomunikasi interaktif listrik; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain
(sambungan listrik).; adaptor listrik; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk
outlet daya listrik; akumulator listrik; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alat dan instrumen ukur listrik; alat
kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol listrik untuk robot; alat kontrol, pengujian dan pemantauan
listrik; alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat listrik untuk mengontrol; alat pemantauan pembangkit listrik; alat
pemutus listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pengaman listrik untuk instalasi elevator; alat pengatur
waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat pengendali listrik dan elektronik untuk pintu garasi; alat pengkait kabel listrik; alat
pengukur dan penguji elektrik atau magnetik; alat pengukur, listrik; alat pengurai listrik; alat penyalaan, listrik, untuk
menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat untuk efisiensi  energi listrik tegangan rendah; alat untuk
mengendalikan listrik statis; alat untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau
mengendalikan listrik; aparat pemantauan keamanan listrik untuk digunakan di bidang otomotif; aparatus catu daya listrik
selain generator; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau
mengendalikan distribusi listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi,
mengatur atau mengendalikan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; armatures
[listrik]; armatures untuk digunakan dalam peralatan listrik; attenuators sinyal listrik; ballast elektronik untuk lampu; ballast
listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast untuk lampu halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu
pelepasan gas; ballast untuk peralatan penerangan listrik; bar lampu darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; baterai
elektrik; baterai isi ulang untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik;
baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai penyimpanan listrik; baterai
penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah tangga; baterai, listrik; bel alarm, listrik; bel panggilan, listrik; bel, listrik; benang
pengenal untuk kabel listrik; blok distribusi tenaga listrik; blok terminal listrik; blok terminal listrik biometrik; cadangan peralatan
catu daya listrik selain generator; catu daya elektronik untuk motor listrik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu
daya listrik selain generator; catu daya listrik untuk rokok elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya,
listrik; colokan dan soket listrik; colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan, soket dan kontak
lainnya [sambungan listrik]; drive untuk kontrol gerak motor listrik; ducting untuk kabel listrik; dudukan penyangga, elektrik;
fonograf listrik; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan tersedak untuk digunakan dalam
peralatan listrik; gulungan, listrik; indikator kerugian listrik; induktor [listrik]; induktor listrik; instalasi fotovoltaik untuk
menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik]; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; instalasi listrik untuk
remot kontrol operasi industri; instalasi pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik;
instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu interferometer, transduser listrik dan transduser getaran; instrumen-instrumen
listrik untuk melepaskan bagian listrik dan/atau elektronik; insulator untuk listrik; inverter [listrik]; jalur listrik; kabel [listrik]; kabel
adaptor listrik untuk headset; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel ekstensi listrik; kabel
listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik
yang dilapisi karet; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk
transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel, listrik; kapasitor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; kawat listrik; kendali jarak jauh, baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual
(terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; kolektor, listrik; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; kondisioner
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saluran listrik; konduktor lampu; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor kabel listrik; konektor
kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor listrik; konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya,
dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer,
telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar,
earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan konektor
elektronik, alat pengatur pemindahan arus listrik, kawat, kabel, alat pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk
digunakan dengan semua barang-barang yang disebutkan sebelumnya; konektor listrik terisolasi; konsol distribusi [listrik];
kontak, listrik; kontak, listrik, dari logam mulia; kontrol listrik untuk generator suara yang dapat diprogram; kontrol listrik untuk
sistem irigasi penyiram; kontrol panel (listrik); konverter daya listrik; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling,
listrik; kotak cabang [listrik]; kotak distribusi [listrik]; kotak persimpangan [listrik]; kotak persimpangan untuk sirkuit listrik; kotak
sambungan [listrik]; kotak sambungan untuk kabel listrik; kotak sekering listrik; kotak terminal listrik; kumparan listrik; kunci
listrik dan elektronik serta kait  listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci elektrik atau perangkat untuk mengontrol
akses ke bangunan; kunci listrik; kunci untuk kendaraan, listrik; kunci, listrik; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu
indikator untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm
[lampu keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu
peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu pilot (manual dan digital);
lampu sinyal; lembaran tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik dan menurunkan tatal
harmonic distortion (listrik); lengan sambungan untuk kabel listrik; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik]; lonceng pintu listrik;
mesin dan instrumen komunikasi listrik; mesin distribusi daya/tenaga listrik; meter arus listrik; meter fase listrik; meter listrik;
meter listrik polifase; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk mengukur listrik; meter untuk mengukur
arus listrik; meter untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk mengukur
tegangan listrik; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; microphone listrik; multimeter untuk
mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan listrik; operator listrik
(sakelar) untuk jendela kendaraan; outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; pagar listrik; panel instrumen (listrik); panel
kontrol [listrik]; panel listrik; panel pengendali elektrik untuk pendingin udara untuk kendaraan; panel pengontrol listrik; panel
surya untuk pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik; papan distribusi [listrik]; papan sirkuit listrik; pasokan tenaga
listrik untuk kendaraan; pedal efek untuk digunakan dengan alat musik listrik; pelat outlet listrik, berbentuk; pelat saklar listrik;
pemancar sebagai peralatan komunikasi listrik darurat; pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik; pemegang untuk
gulungan listrik; penerima optik dan elektrik opto; pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara
listrik, elektronik, optik serta akustik; penganalisa daya listrik; penganalisa jaringan listrik; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; pengendali muatan listrik; pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan
status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh; pengisi daya listrik; pengisi daya
untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; pengisi daya untuk rokok elektrik; pengisi daya untuk sikat gigi listrik;
pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); pengubah gender dalam sifat adaptor
listrik; penguji daya listrik; penguji keamanan listrik; penguji outlet listrik; penguji sirkuit listrik; penguncian listrik dan perangkat
pengaman; penutup outlet listrik, berbentuk; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup untuk outlet listrik; penyambung,
sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan
komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top
box; penyearah [listrik]; peralatan dan instrumen audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik;
peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming),
mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor untuk digunakan
dalam pengujian fungsi kendaraan dan dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik kendaraan, terintegrasi ke dalam
kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; peralatan distribusi dan pengendali daya listrik; peralatan efek musik
listrik dan elektronik; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk
mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan kontrol akses listrik; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk
digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pemanasan; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan
peralatan atau instalasi untuk pendingin udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau
instalasi untuk ventilasi; peralatan kontrol tenaga listrik; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara
atau gambar; peralatan listrik untuk pergantian; peralatan monitoring listrik; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara
elektrik; peralatan pengendali untuk motor dan generator elektrik; peralatan penghilang listrik statis; peralatan pengujian listrik;
peralatan penyimpanan listrik; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak
ketiga ke, dan memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan
akses dan terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data,
router dan switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile
cloud clients and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile
switching circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses,
pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi
telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan transmisi saluran listrik;
peralatan untuk mengatur atau mengontrol listrik; perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat baterai listrik yang dapat diisi
ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; perangkat keras komputer yang terdiri dari casis, penutup,
sumber daya listrik, kabel; perangkat kontrol arus listrik; perangkat kontrol listrik untuk manajemen energi; perangkat kontrol
listrik untuk manajemen pemanasan; perangkat lunak kelistrikan; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan listrik;
perangkat pengukuran pemanfaatan energi listrik; peredam cahaya [regulator], listrik; peredam penerangan cahaya listrik;
petunjuk arus elektrik; rakitan outlet daya listrik; rakitan port akses daya listrik; reaktor listrik; regulator cahaya [peredam],
listrik; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; relay, listrik; resistensi, listrik; resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi;
sakelar kunci pintu daya listrik untuk kendaraan bermotor; sakelar lampu; sakelar lampu listrik; sakelar listrik; sakelar listrik dan
elektronik; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan
mengisolasi peralatan listrik; sakelar piezoelektrik; sakelar sel [listrik]; sakelar, listrik; saklar jendela daya listrik untuk
kendaraan bermotor; saklar listrik; saklar waktu elektrik; saluran [listrik]; saluran listrik; salut lindung untuk kabel listrik;
sambungan listrik (timah ) yang terdiri dari panjang kawat atau bantalan logam yang dirancang untuk menghubungkan dua
lokasi secara listrik; sambungan untuk kabel listrik   ; sekering listrik; sel dan baterai listrik; sel fotoelektrik; sel surya dan panel
pembangkit listrik; sel-sel listrik; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung untuk kabel listrik; sensor gerak untuk lampu
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keamanan; sensor listrik; sensor piezoelektrik; sirkuit kontrol elektronik untuk kipas listrik; sirkuit kontrol elektronik untuk
pemanas listrik; sistem aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari
suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel,
yaitu, modem kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan
untuk kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul
jaringan sensor, yaitu, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke
server pusat jaringan; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan pelacak surya; soket listrik; starter
untuk lampu listrik; stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; steker dan
kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; switchbox [listrik]; switchgear listrik; tabung pelepasan, listrik, selain untuk
penerangan; tanda-tanda listrik; terminal [listrik]; terminal dan sakelar listrik; terminator listrik; timbangan listrik; transformator
[listrik]; transformator listrik; transformator listrik untuk kereta mainan; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi;
transformator tegangan listrik; transformator, penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan
(relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik; unit catu daya listrik; unit catu daya listrik, selain generator
listrik; unit daya listrik; unit daya utama (listrik); unit distribusi daya listrik; unit distribusi tenaga listrik; unit efek listrik dan
elektronik untuk alat musik; unit pasokan listrik selain generator; unit pengontrol polarisasi yang digunakan untuk mengubah
cahaya dari sumber cahaya terpolarisasi atau yang tidak terpolarisasi menjadi keadaan polarisasi yang terdefinisi dengan baik,
instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu meter listrik, meter induktansi, meter kapasitansi, meter resistansi,
meter impedansi, meter pengujian, meter panjang gelombang, meter frekuensi dan penghitung frekuensi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:30:24
540   EtiketDID2021083364

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Mentari Blok Q/8, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. COFFEE TGC INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE TGC COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral dan aerasi; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Minuman air

kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman bebas alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman
soda non-alkohol berperasa teh; air yang diperkaya vitamin [minuman]; bir beraroma kopi; bubuk untuk minuman boba; esensi
untuk membuat minuman; jus anggur; jus apel; jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus buah campuran; jus buah markisa;
jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus kelapa; jus kurma madu; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus
persik; jus semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel; konsentrat jus buah; konsentrat, sirup dan bubuk
yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu;
minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain
pengganti susu; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti
susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman buah dan jus buah; minuman jeli herbal, bukan untuk
keperluan medis; minuman jus cranberry; minuman jus lidah buaya; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan
berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol yang aroma
teh; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; sirup dan
olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:33:47
540   EtiketJID2021083365

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand Pluit Mall, Jl. Pluit Selatan Raya No. A 11, Kelurahan Penjaringan -
Kecamatan Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440

PT. WOW INDONESIA BERSATU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WOW Konsultan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH GRADASI BIRU, PUTIH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi

hukum di bidang pertanahan; Jasa konsultasi kontrak dan hukum; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa
penanganan perkara hukum; Konsultan hukum; Konsultasi hukum dan hubungan industrial; Konsultasi hukum di bidang pasar
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modal; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan Kurator dalam Kepailitan
(Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Layanan Pengurus dalam Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Layanan hukum terkait pendaftaran
merek Internasional; Layanan hukum yang berkaitan dengan klaim asuransi sosial; Memberikan Solusi Hukum
mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi mengenai prosedur hukum yang
berkaitan dengan hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi tentang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Nasihat hukum dalam menanggapi permintaan untuk
tender; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum
internasional; jasa administrasi hukum lisensi; jasa advokasi hukum; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa
eksploitasi hak properti industri dan hak cipta dengan lisensi [layanan hukum]; jasa hukum; jasa hukum dalam hal pemantauan
merek dagang; jasa hukum di bidang hukum privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak; jasa hukum untuk
prosedur yang berkaitan dengan hak properti industri; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta film; jasa
hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta untuk barang cetakan; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak
kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak properti industri dan hak cipta; jasa hukum yang
berkaitan dengan eksploitasi hak siar; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak transmisi; jasa hukum yang
berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan di bidang pengelolaan barang dagangan; jasa hukum yang berkaitan dengan
eksploitasi hak-hak tambahan yang berkaitan dengan produksi film, televisi, video dan musik; jasa hukum yang berkaitan
dengan eksploitasi paten; jasa hukum yang berkaitan dengan lisensi hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan
manajemen klaim untuk perusahaan asuransi, pialang asuransi dan perusahaan industri; jasa hukum yang berkaitan dengan
manajemen, kontrol dan pemberian hak lisensi; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi dan penyusunan kontrak yang
berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa
hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan pendaftaran perusahaan; jasa hukum yang berkaitan dengan pendaftaran
merek dagang; jasa hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan eksploitasi hak cipta dan hak cipta tambahan; jasa hukum
yang berkaitan dengan perlindungan dan eksploitasi hak cipta untuk produksi film, televisi, teater dan musik; jasa konsultasi
ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan
undang-undang privasi dan keamanan; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa konsultasi
hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual;
jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan iklan televisi, hiburan televisi dan olahraga; jasa konsultasi hukum yang
berkaitan dengan pemetaan paten; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan aspek hukum waralaba; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan hukum pribadi; jasa lisensi [layanan hukum]
dalam kerangka penerbitan perangkat lunak; jasa lisensi barang cetakan [layanan hukum]; jasa lisensi database [layanan
hukum]; jasa lisensi desain terdaftar [layanan hukum]; jasa lisensi film, televisi dan video [layanan hukum]; jasa lisensi film,
televisi, video, musik dan gambar [layanan hukum]; jasa lisensi gambar arsitektur untuk orang lain [layanan hukum]; jasa
lisensi hak atas produksi film, televisi dan video [layanan hukum]; jasa lisensi hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi hak
properti industri dan hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan film [layanan hukum]; jasa lisensi hak
yang berkaitan dengan penggunaan foto [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi audio [layanan
hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi televisi [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan
produksi video [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi, format dan program televisi, video dan radio
[layanan hukum]; jasa lisensi karakter kartun [layanan hukum]; jasa lisensi karya musik [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan
intelektual di bidang hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang merek dagang [layanan hukum];
jasa lisensi konsep waralaba [layanan hukum]; jasa lisensi merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi musik [layanan
hukum]; jasa lisensi paten [jasa hukum]; jasa lisensi paten dan permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi penelitian dan
pengembangan [layanan hukum]; jasa lisensi perangkat lunak komputer [layanan hukum]; jasa lisensi perangkat lunak
komputer dan hak properti industri [layanan hukum]; jasa lisensi permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi program
komputer [layanan hukum]; jasa lisensi program radio dan televisi [layanan hukum]; jasa lisensi slogan iklan dan karakter
kartun [layanan hukum]; jasa lisensi teknologi [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan hak pertunjukan [layanan
hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan pembuatan barang [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan
penerbitan musik [layanan hukum]; jasa manajemen dan eksploitasi hak properti industri dan hak cipta dengan lisensi untuk
orang lain [layanan hukum]; jasa manajemen kasus, yaitu, layanan hukum untuk orang-orang yang dilecehkan di dalam
negeri; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa mediasi dalam prosedur hukum; jasa pelaporan pengadilan [layanan hukum]; jasa
pendaftaran dokumen tentang catatan publik resmi [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain [layanan hukum]; jasa
pendaftaran nama domain untuk identifikasi pengguna pada jaringan komputer global [layanan hukum]; jasa pendaftaran
nama domain, yaitu, melakukan penelusuran nama domain untuk tujuan memberikan nasihat hukum tentang pendaftaran
nama domain; jasa penelitian hukum; jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang kekayaan intelektual; jasa penelitian
hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan penggabungan bisnis;
jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan transaksi lahan yasan/realestat; jasa pengawasan hukum; jasa penyediaan
informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring
(online); jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum
melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau
isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa penyediaan informasi,
penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyediaan layanan hukum yang berkaitan dengan
tuntutan hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyiapan dokumen hukum; jasa penyiapan dokumen hukum
dan jasa penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak asasi
manusia; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian
sengketa alternatif; jasa riset dan pendukung hukum kekayaan intelektual, yaitu, penelusuran hak cipta dan analisa
pelanggaran; jasa sertifikasi dokumen hukum yang diberikan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa sewa guna usaha hak
reproduksi foto dan transparansi kepada orang lain [layanan hukum]; layanan bantuan hukum; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan hukum; meninjau standar dan praktik untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:42:44
540   EtiketJID2021083366

730 Nama Pemohon : PT. COFFEE TGC INDONESIA
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Alamat Pemohon : Pantai Mentari Blok Q/8, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE TGC COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa

pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa yang menawarkan
untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan toko grosir yang
menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel menu utama kopi; MINI MARKET; PASAR SWALAYAN; Penjualan atau
promosi penjualan; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; belanja online; fungsi kantor; iklan; jasa distributor
grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa ritel; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa-jasa
perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan distribusi
grosir untuk teh dan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan ritel disediakan oleh supermarket;
layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel online; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi  yang diproses;
layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan waralaba dan ritel;
layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen
bisnis; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi
pembeli dan penjual; penyediaan pasar online; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
persewaan kios penjualan; toko-toko; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang
menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh,
produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala,
alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan
dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik,
peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:43:41
540   EtiketJID2021083367

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya II, No.33, RT.007/RW. 002, Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

B. PARNOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mangasi Sinaga S.H., M.Kn
Serenade Lake Blok B5 No.8, Gading Serpong, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJAWALA PARAMA ELEKTRINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih orange biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen

pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik;
Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik
untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan
energi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan
toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran
yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
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untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima
televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring
otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik),
pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perdagangan besar alat listrik; Layanan grosir dan
eceran peralatan listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik; Layanan yang berkaitan
dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau
listrik melalui situs web secara ritel online; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik;
Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan penjualan perangkat
kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Toko Penjualan Lampu LED, lampu tenaga surya
dan bola lampu; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; analisis manajemen bisnis atas pengurangan
penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; jasa keagenan untuk
kontrak penjualan listrik; jasa keagenan untuk pengaturan kontrak layanan listrik; jasa konsultasi bisnis di bidang penggunaan
listrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran,  penyurveian,
fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan
pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau
pengendalian listrik; konsultasi mengenai efisiensi manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik yang dibeli dari
perusahaan listrik dan pembangkit listrik swasta; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel
atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:45:09
540   EtiketDID2021083368

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lentera Kehidupan + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Coklat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Aplikasi mesin kasir online (Program computer);

Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi
perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler;
Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi
telepon yang dapat diunduh; CD-ROM dan DVD permainan
komputer dan program komputer,
yaitu, perangkat lunak yang
menghubungkan video digital dan
media audio ke jaringan informasi
komputer global; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam
sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam
komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media
digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan
mempromosikan musik dan hiburan musik; Mobile game software; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar
media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan
DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan;
Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data
elektronik, gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh
yang memungkinkan urun daya (crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek;
Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan,
meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara,
video dan data; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik keamanan,
manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan,
manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web,
dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Platform digital;
Program permainan online; Telepon Seluler; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan
aplikasi selular; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; alat
untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk
perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan sosial
dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer
pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank,
rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi
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yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; grafik, gambar dan film yang dapat diunduh; konten audio,
video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan
acara TV dan rekaman video, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum manusia.; media digital, yaitu video disk
digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; nada dering dan musik yang
dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile;
nada dering yang dapat diunduh; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang
meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon
seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses
semikonduktor wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima, mengatur,
memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk teks, data,
gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; perangkat lunak komputer, yaitu,
perangkat lunak komputer untuk
streaming konten media audio-visual melalui Internet, perangkat
lunak komputer untuk streaming
dan menyimpan konten media
audio-visual, pemutar audio dan
video yang dapat diunduh untuk
konten media dengan fungsi
multimedia dan interaktif; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; program
permainan elektronik; rekaman audio dan video yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:47:22
540   EtiketDID2021083369

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Palazzo, Jl. Benyamin Suaeb Ruas A 5/A 12, Kebon Kosong, Kemayoran,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. Razedo Grup Sukses

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESTEO HYDRO-GEN MIST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Semprot Elektrik; Alat yang mengeluarkan cairan; Battery sprayer; Generator ; Mesin dan peralatan pengemasan

untuk industri makanan, minuman, farmasi, nutraceutical, perawatan pribadi, rumah tangga, dan kimia, yaitu pengurai,
penutup, retorquer, pengencang, penyumpal, pemasang tutup, penyortir pompa, menempatkan pompa, orienteers, inserters,
dropper scoop feeder, menempatkan scoop feeder, sistem pengawasan, sistem penolakan, penyortir tutup (cap), penyortir
tutup (lid), elevator hopper, penggabung jalur, pemisah jalur, penegak botol, dan sistem lajur pemindahan; Mesin otomatis;
Mesin pembuat cairan untuk mengeluarkan jumlah yang sudah ditakar sebelumnya; Mesin yang bekerja dengan tekanan
udara terkompresi; Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; alat penyemprot (mesin); alat-alat listrik yang
dioperasikan; generator elektrik; jack [mesin]; memicu magnetos; mesin mengisi; mesin penanganan otomatis; mesin
penyemprot air; mesin satinizing; peralatan mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:52:41
540   EtiketDID2021083371

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Bambe 86 (KM 18), Driyorejo, Gresik
ZHU, HUOJU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COSTO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,
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sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup
kepala; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; alas kaki, yaitu,
sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; pakaian tahan air, yaitu,
sepatu, jaket, dan celana tahan air; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian
dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:55:09
540   EtiketJID2021083372

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sultan Agung No.03 Blok Tukgumer, RT/Rw: 001/002, Kel. Tukmudal,  Kec.
Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Sampriatna

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nusantara Art Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online;

Jasa penjualan eceran secara online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web
(website); Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya
telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan penjualan ritel online; Menyediakan portal
situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Penyediaan informasi, termasuk on-line,
mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan
informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis
terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis,
pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi,
bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan,
toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian,
Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi,
verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan
dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi,  konsultasi
manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan
komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk
orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau
tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Periklanan online; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait
dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan
eceran secara online; jasa periklanan; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan
komunikasi; layanan pemasaran online; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:57:56
540   EtiketDID2021083375

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BB No. 9, RT/RW : 008/004, CIPINANG MUARA / JATINEGARA, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420

MARIA APRIYANTI, RIZKI WAHYUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pempek Zerin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning, Krem, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Restoran; Tempat makan yang

menghidangkan kudapan; Warung makan; kafe; katering yang menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di restoran; tempat
makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional===
===Makanan yang diolah dari ikan; Pempek; Pempek Sambal; celimpungan; laksan; makanan beku terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar ikan; otak-otak; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk
makanan manusia; tekwan===
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===Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Restoran; Tempat makan yang
menghidangkan kudapan; Warung makan; kafe; katering yang menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di restoran; tempat
makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional===
===Makanan yang diolah dari ikan; Pempek; Pempek Sambal; celimpungan; laksan; makanan beku terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar ikan; otak-otak; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk
makanan manusia; tekwan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 18:57:58
540   EtiketJID2021083376

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mulia Business Park Gedung J Jl. MT. Haryono Kav 58-60, Pancoran, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12780

PT METRA-NET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Xooply
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan abu-abu gelap
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; jasa retail sehubungan dengan penjualan kertas,

karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau keperluan rumah
tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional dan pengajaran
(kecuali peralatan); layanan bisnis dan layanan bantuan bisnis; perdagangan barang; transaksi komersial secara online;
transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:04:18
540   EtiketDID2021083377

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Kartini Megah Jalan RA. Kartini No. 150-152 Kav. A5 , Kabupaten Gresik, Jawa
Timur, 61122

PT. ADITYA MANDIRI UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Agro Fertil & Logo AMU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, kuning, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,

perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Produk kimia untuk industri,
pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur
pertumbuhan tanaman; Pupuk Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk
cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati
cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Suplemen
pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; dolomit untuk keperluan industri; kalsium karbonat; kalsium sianamida [pupuk]; merkaptan;
pupuk; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk
cair; pupuk campuran; pupuk hayati; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk
kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kimia; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk
mineral; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen);
pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel;
pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur
tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk
tanaman rumah tangga; pupuk urea; sediaan pupuk; triple superfosfat (pupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:05:07
540   EtiketDID2021083378
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Palazzo, Jl. Benyamin Suaeb Ruas A 5/A 12, Kebon Kosong, Kemayoran,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. Razedo Grup Sukses

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESTEO HYDRO-GEN MIST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat estetika untuk kulit  (medis); Alat pijat estetika untuk keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika untuk

kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat untuk menghilangkan kelenjar minyak
pada kulit untuk penggunaan medis; Aparatus untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar),
keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan,
merawat, mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan, mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan untuk menstimulasi
kulit; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan kecantikan; alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat
estetis untuk kecantikan; alat pijat estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat
terapi stimulasi kulit; penyemprot aerosol untuk tujuan medis; peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai untuk keperluan
rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:06:33
540   EtiketJID2021083379

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PEMBANGUNAN NO. 55, RT. 002 RW.002, KELURAHAN CIPEDAK,
KECAMATAN JAGAKARSA, JAKAARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

DRH. SETYAJID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROFFEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eceran dan grosir toko roti; Jasa akunting; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa pengadaan

kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan
dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau
dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan
pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan
minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku
cadang mobil; Outlet pancake dan waffle; Outlet penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; TOKO SERBA ADA; Toko roti
online; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir,
supermarket dan toko serba ada; jasa penjualan hasil laut; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; layanan ritel
disediakan oleh toko roti; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis untuk toko, tempat
hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat
olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai,
pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; supermarket; toko online; toko roti===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:06:51
540   EtiketDID2021083380

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kadipaten Rt.001/Rw.004, Gatak, Delanggu, Klaten
JIMY SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait

peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olah pesan cepat, media
sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Film dan video yang dapat
diunduh dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Peranti lunak komputer yang memungkinkan pengguna
untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan kinerja
element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya, dan kesejahteraan (wellness); Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio, data, video,
dan lalu lintas suara; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk artikel, makalah, dan bahan pengajaran di bidang
telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari
peralatan endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display,
pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor; Video dan podcast yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah
raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan
audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; file video yang dapat diunduh; mesin dan
peralatan telekomunikasi; pemancar [telekomunikasi]; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi
untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; perangkat keras komputer
untuk telekomunikasi; perangkat keras telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat
lunak untuk menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting,
menampilkan, membuat blog , menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi
melalui jaringan komunikasi.; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke
dalam aplikasi multimedia pengiriman interaktif; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah,
dan buletin yang menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik;
rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara
langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam
bentuk cakram dan kaset; rekaman suara dan video; rekaman video dan kaset; rekaman video musikal; rekaman video yang
dapat diunduh; server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web (websites)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:07:26
540   EtiketDID2021083381

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NUSANTARA 1 GG. JAMBU NO. 221, Kabupaten Bengkalis, Riau
PURBO WENING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGROLIFE SUPER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : AGROLIFE SUPER = PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk untuk penggunaan pertanian===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:12:50
540   EtiketDID2021083382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. KRENDANG PULO, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
SAARAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEWORANGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===amplifier audio; amplifier stereo; pengeras suara dengan amplifier built-in; rak disesuaikan untuk amplifier; tweeter===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:19:19
540   EtiketJID2021083383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya II, No.33, RT.007/RW. 002, Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

B. PARNOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mangasi Sinaga S.H., M.Kn
Serenade Lake Blok B5 No.8, Gading Serpong, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJAWALI LAND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, biru muda, biru tua, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan

seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa
penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen
dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; Jasa penyewaan,
pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan
perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta
kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan
manajemen properti perumahan; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna properti; Penyewaan kantor, real estate, dan
apartemen; Sewa-guna real estate, jasa manajemen real estat, jasa investasi real estat, layanan hipotek; agen atau pialang
untuk pembelian dan penjualan bangunan; agent tanah dan bangunan pemukiman; broker real estat dan hipotek tanah; dealer
properti dan agen pengelola, dalam semua jenis properti, pengembangan, tanah dan real estat; jasa administrasi advis
properti; jasa agen penjualan bangunan; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat untuk penyewaan
tanah; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan
dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan
komersial dan pusat perbelanjaan; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan layanan penilaian; jasa keagenan
sewa beli atau sewa tanah; jasa keagenan untuk pembelian atau penjualan tanah; jasa konsultasi, advis dan informasi yang
berkaitan dengan real estate; jasa manajemen lahan yasan/realestat  yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan
yasan/realestat yang berkaitan dengan bangunan/gedung tempat tinggal; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan
bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen untuk real
estate; jasa penaksiran properti dan agen pemegang wasiat properti; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa
penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa
penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa penyewaan properti komersial; jasa perencanaan keuangan yang
berkaitan dengan proyek pembangunan; jual beli tanah; layanan agen estat dan penyewaan properti; layanan agen real estat
untuk penyewaan properti; layanan investasi properti yang berkaitan dengan pengembangan properti dan real estat; layanan
investasi tanah dan bangunan (real-estate); layanan manajemen real estat  yang berhubungan dengan properti kondominium
dan properti hotel; layanan penilaian yang berkaitan dengan survei bangunan, tanah dan properti; layanan perantara terkait
dengan penyewaan tanah; layanan properti real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan manajemen tanah;
manajemen bangunan [layanan real estat]; manajemen keuangan proyek renovasi bangunan; manajemen properti real estat;
manajemen properti untuk sewa; manajemen real estat dan properti; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen
real estat properti komersial; manajemen real estat, perumahan dan tanah; manajemen real estate, termasuk di bidang pusat
perbelanjaan; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penyewaan bangunan; menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen;
pembelian dan penjualan bangunan; pembelian dan penjualan tanah; pembiayaan proyek pembangunan; pengelolaan fasilitas
untuk real estat dan properti; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan
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tanah dan rumah apartemen; pengembangan properti dan real estat; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan
komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyedia jasa urusan tanah dan bangunan pemukiman; penyediaan informasi,
konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan  akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan pemukiman terkait
dengan pusat data, penyewaan ruang untuk pusat data, dan manajemen bangunan; penyewaan atau rental bangunan;
penyewaan kantor, real estate dan apartemen; penyewaan properti komersial; penyewaan properti komersial, industri, ritel dan
perumahan; penyewaan real properti; penyewaan tanah; penyewaan toko yang bebas bea [real estate]; sewa guna tanah dan
pemukiman; sewa-beli bangunan; sewa-beli tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:20:28
540   EtiketDID2021083384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Margomulyo No.46 B-11, Surabaya
SANTOSO UTOMO, TJIOE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAGAS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa; Alat peregang untuk pengikat logam dalam menangani muatan (batang

hubung tegangan); Bonggol pengencang logam; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kabel dari logam, bukan
listrik; Katup atau klak katup yang dioperasikan dengan tangan, selain bagian dari mesin; Katup atau klak katup, selain bagian
dari mesin; Katup logam (untuk air, minyak dan gas), selain dari bagian-bagian mesin, tidak digunakan dalam hubungannya
dengan mobil; Katup pipa air dari logam; Katup saluran pembuangan dari logam; Katup-katup pengaman terbuat dari logam
(selain bagian dari mesin); Kawat seling; Kerah dari logam untuk pengikat pipa-pipa; Klem dari logam untuk pengikat pipa;
Klem logam; Klip dari logam untuk menyegel tas; PEMOTONG DARI LOGAM UNTUK BANGUNAN; Pengencang dari logam,
yaitu, pengencang yang terdiri dari sambungan, cincin penahan dan wadah dan pengencang penguncian panel; Pengencang
penguncian panel; Pengikat berkas dari logam; Pengikat dari logam untuk jendela; Sambungan kabel dari logam (bukan
listrik); Sekrup baja ringan; Sekrup gypsum; Sisipan mur dari logam biasa; Sisipan sekrup berulir dari logam dan peralatan
instalasi yang dijual sebagai satu perangkat; Wadah dari logam untuk gas bertekanan tinggi atau udara cair; alat kelengkapan
logam untuk tabung; alat kelengkapan selang logam; bahan habis pakai untuk pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari
logam; bahan pembantu untuk patri, yaitu logam campuran dan batangan logam; barang-barang dari besi; batang logam
pengelasan; batang logam untuk pengelasan dengan lapisan fluksi pengelasan; baut cincin; baut kunci logam; baut logam;
besi tungsten; bijih tungsten; kabel bidal logam; kabel klem logam; kabel non-listrik dari logam biasa; katup dari logam (selain
bagian dari mesin); katup dari logam, selain bagian dari mesin, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; katup
logam, selain dari bagian mesin; kawat kabel logam; kawat patri; kawat pengikat; kawat untuk pengelasan dengan inti fluksi
pengelasan; kawat, bilah dan batang logam yang digunakan untuk pengelasan; klem pipa logam; klem selang logam; klip
kabel logam; klip logam; klip pipa logam; klip tali kawat; konektor logam untuk pipa; mengikat sekrup logam untuk kabel; nozel
logam; pelindung dan klem baja stainless; pengencang cincin babi logam; pengencang logam untuk perancah; peranti keras
dari logam; pipa logam; ring sekrup dari logam; sambungan fleksibel dari logam; sambungan logam untuk pipa; sekrup logam;
serbuk logam yang digunakan untuk pengelasan; sling rantai; soket spelter; soket wedge; soket wedge logam; spelters untuk
pengelasan; sudut katup logam, selain bagian dari mesin; tabung logam; tabung logam untuk gas; tali dari logam untuk
pengikat; tali kawat; tali kawat yang digunakan untuk mengangkat dan tali-temali; tangki dari logam untuk penyimpanan gas
cair; tangki dari logam untuk penyimpanan gas dikompresi; tangki penyimpanan gas dari logam; tungsten; tutup logam; wadah
yang terbuat dari logam untuk digunakan dalam penyimpanan gas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:23:41
540   EtiketDID2021083385

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra Pandanwangi Residen Kavling 1 gg Makam RT.03 RW.03 Kel.Pandanwangi,
Kota Malang, Jawa Timur, 65124

Dini Martini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LD Elegan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah,hijau muda dan hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
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mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:28:15
540   EtiketDID2021083386

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Palazzo, Jl. Benyamin Suaeb Ruas A 5/A 12, Kebon Kosong, Kemayoran,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. Razedo Grup Sukses

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MALTA PROPOLIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning, Emas, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu;

Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar madu; Olesan manis (madu); air
madu; daun stevia (pengganti gula); gula madu herbal; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); madu; madu campuran;
madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makanan ringan
berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; perasa herbal,
selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; propolis [lem lebah] untuk makanan
manusia; propolis*; sirup (sirup kental); stevia [pemanis alami]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:28:25
540   EtiketDID2021083387

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Margomulyo No.46 B-11, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
SANTOSO UTOMO, TJIOE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAGAS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemotongan busur listrik; Alat pengelas busur listrik; Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin

amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik;
mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Bor batu [mesin]; Bor
tangan listrik; Dongkrak troli kendaraan [Mesin]; Generator ; Katup, katup geser, keran atau klak katup [bagian-bagian mesin];
Kepala bor (bagian mesin); Kunci pas pembuka baut; Mesin las laser; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Mesin
pengelasan oksiasetlin; Mesin yang bekerja dengan tekanan udara terkompresi; Palu yang dioperasikan dengan listrik;
Pelengkapan pengelasan oksiasetlin; Peralatan las laser; Robot pengelas plasma; alat las hot plate listrik; alat las laser; alat
las listrik; alat penjepit untuk memegang bagian-bagian selama pemesinan; batang penghubung untuk mesin; bongkar katup
periksa untuk outlet kompresor udara; bor mesin mengasah; bor tangan listrik tanpa kabel; busur logam gas pengelasan robot;
collet untuk alat-alat listrik; dongkrak hidrolik yang dipasang di trailer; dongkrak pneumatis; dynamo las magnet; elektroda
grafit untuk las busur listrik mesin; elektroda untuk mesin las; gas aktif logam las robot; generator arus searah; generator listrik
bertenaga angin; generator listrik portabel; generator listrik untuk kapal; generator listrik untuk penggunaan darurat; gergaji
[mesin]; gergaji listrik; instalasi bertenaga angin untuk menghasilkan listrik [ladang angin]; katup (bagian dari mesin); katup
[bagian dari mesin]; katup menjadi bagian dari mesin; katup menjadi bagian dari pompa; katup sebagai komponen mesin;
keran [Mesin Perkakas]; kompresor [mesin]; kompresor bolak-balik; kompresor listrik; kompresor putar; kunci pas elektrik;
kunci pas power-driven; logam lembam gas las robot; mata bor (bagian dari mesin); mata bor logam dan mata bor non-logam
serta alat pemotong mata bor; mesin bor kayu; mesin bubut [mesin alat]; mesin bubut untuk pengerjaan logam; mesin kayu
listrik gergaji; mesin kompresor udara; mesin las Inverter; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik; mesin
pemotong busur listrik; mesin pemotong gas; mesin pemotong oksiasetlin; mesin pengamplasan; mesin pengamplasan orbital;
mesin pengebor; mesin potong, listrik; obeng, listrik; obeng, pneumatik; obor las; obor las, dioperasikan dengan gas; obor las,
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listrik; oxyfuel pengelasan robot; palu bor listrik yang dioperasikan; palu listrik; palu putar, listrik; penggerak katup, keran atau
klak katup [bagian dari mesin]; peralatan pengelasan, dioperasikan dengan gas; perangkat pemotong menjadi bagian dari
mesin; pneumatik ratchet kunci pas; pompa udara terkompresi; robot las busur logam terlindung; robot las busur terendam;
robot pengelasan laser; tungsten arc gas las robot===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:29:13
540   EtiketJID2021083388

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Wijaya Grand Center Blok C No. 33 - 34 Jl. Wijaya II, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

PT. BOGA INTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUSHI PLATTER MURAME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kantin; Kopi ( Kafe ); Layanan restoran Jepang; Layanan restoran yang diberikan
dalam kerangka kerja waralaba; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan
minuman; restoran masakan khas jepang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:29:16
540   EtiketDID2021083389

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BANGUN REKSA INDAH II BLOK T , NO 15 , RT/RW. 004/006 , PONDOK PUCUNG
, KARANG
TENGAH, Kabupaten Tangerang, Banten

Rahmah Nurlaili

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nayanika RAE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM , PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Kerudung kepala; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal,

kaus kaki; baju busana muslim; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian olahraga muslim; syal; syal leher [muffler]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:29:56
540   EtiketDID2021083390

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Switzerland

Philip Morris Products S.A.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GREEN WAVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-
barang keperluan perokok; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Batang tembakau; Penguap berkabel untuk rokok-
rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau
tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Tembakau mentah atau yang sudah diolah;
asbak untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; kotak-kotak rokok elektronik
yang dapat di isi ulang; kreteks; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk rokok; pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat elektronik untuk inhalasi
aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk
tembakau dan pengganti tembakau; pipa tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; snus; tabung rokok; tembakau
kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:30:03
540   EtiketDID2021083391

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pesantren Darul Istiqamah, RT/RW 003/007 kel. Bontoa, kec. Mandai, Kabupaten
Maros, Sulawesi Selatan, 90552

Muslim Majid

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NATOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman di toko donat===

===Donat berlubang; campuran donat instan; donat; picarones [donat]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:30:56
540   EtiketDID2021083392

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Wijaya Grand Center Blok C No. 33 - 34 Jl. Wijaya II, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

PT. BOGA INTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUSHI PLATTER MURAME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Acar buah dan sayuran; Ayam  ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar Bumbu

Rujak; Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam Bumbu
Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek Cabe
Hijau; Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu
Kuning; Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik; Ayam Kecap; Ayam
Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng; Ayam Suwir sambal
kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam crispy isi keju (Ayam
goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek dengan sambal pedas
berlevel; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah madu; Bakso dan/atau kue (perkedel)
ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Bekakak Ayam; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Crispy original (Ayam
goreng Ayam tepung original); Dim Sum udang; Gulai ayam; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Hasil laut seperti cumi-cumi,
kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Jeli
sayuran; Krengsengan Ayam; Kulit Ayam Goreng Tepung; Lansyen ayam; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan
genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan
pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein
berbahan dasar sayuran; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran;
Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak,
tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan kombinasi buah dan
selai kacang; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan yang dibekukan, siap saji atau
dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam
bentuk kering, jus buah dan sayuran; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Minuman terbuat
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utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minyak goreng
(semprot) berbahan dasar sayuran; Olahan ayam kampung; Opor Ayam; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pepes
Ayam; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk olahan daging udang; Rendang Ayam; Rendang
Ayam Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Sate Ayam; Sate Sosis Ayam; Sate Telur Ayam; Sayuran (mousses); Sayuran
(tambahan pate); Sayuran Rumpu Rampe; Sayuran pengganti untuk krim; Sayuran yang dihaluskan (dalam bentuk pasta atau
cairan); Sea bass (ikan), tidak hidup; Sediaan produk sayuran olahan; Sediaan sayuran; Sediaan sayuran akar yang bisa
dimakan; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Semur Ayam; Siomay sayuran; Tahu kering dengan ikan/ayam;
Tum Ayam; Uling (Belut); Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; acar sayuran; akar sayuran olahan; ayam; ayam bumbu
beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; bahan makanan siap saji yang terutama
terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; bakso telur
ikan; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; bayam, beku;
bayam, dimasak; belut, tidak hidup; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan;
buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; buah dan sayuran yang dimasak; buah-buahan dan sayuran kering; busa ayam; daging ayam; daging dan sayuran
yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan
dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; dendeng
ayam; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran untuk makanan; esens ayam; gulungan cumi-cumi; hidangan
pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; ikan dan kerang yang dapat
dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; jus sayuran untuk memasak;
kacang dadih [sayuran olahan]; keripik bayam; keripik sayuran; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari
sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; kornet ayam; krim berbahan dasar
sayuran; kroket ayam; lemak dari proses hydroginasi sayuran (untuk makanan); makanan batangan berbahan dasar buah,
kacang dan sayuran; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari
daging/ayam; makanan berbahan dasar sayuran; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan
dibentuk bulat pipih; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pembuka beku
terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan penutup
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan siap saji yang
terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk
keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan
ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju;
makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama
terdiri dari sayuran segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti
daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-
sayuran; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang
dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mengolah sayuran akar yang bisa dimakan; minyak bayam; minyak
terhidrogenasi untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk makanan; nasi susu; nugget ayam; olahan daging ayam
untuk isian roti burger; olein (cair) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan); onigiri ayam; pengganti makanan,
yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; produk makanan terutama terdiri dari
pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah;
produk makanan yang mengandung terutama dari sayuran; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; purees
(bubur) sayuran; salad ayam; salad buah dan sayuran; salad sayuran; salad sayuran precut; sawi hijau (sayuran), diolah;
sayap ayam; sayuran acar dalam cuka; sayuran asin; sayuran beku; sayuran beku-kering; sayuran cepat beku; sayuran
diawetkan dalam cuka; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan dan buah
olahan; sayuran panggang; sayuran precut untuk salad; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang
diawetkan dalam minyak; sayuran yang dikalengkan; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran yang dimasak;
sayuran yang dimasak dengan cuka; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak; sayuran, diolah; sayuran, kaleng; sediaan salad
(sayuran); sediaan sayuran akar; sediaan sayuran merah; stearin (padat) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk
makanan); tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; telur ayam; telur ikan, diolah; terrines ayam; terrines sayuran; yakitori
(daging ayam yang ditusuk khas Jepang)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:32:52
540   EtiketDID2021083393

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Curug Sawer RT/RW.001/009, Kabupaten Pandeglang, Banten
Alfi Rosdiana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KITTYSHOPGIRLS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : pink kombinasi putih dengan tulisan berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian untuk wanita===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:38:12
540   EtiketDID2021083394

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG SEKIP UJUNG NO.35 RT.001/RW.007 KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN -
KECAMATAN MATRAMAN, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

NURALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAFIRA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, GOLD, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis

dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Toner; bedak tabur; dasar bedak (kosmetik); kosmetik dan make-up; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik,
yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer,
Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat
kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; lipstik; lotion untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pemerah pipi dalam bentuk bedak; perona
pipi; pomade rambut; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
wajah kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; serum rambut; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:44:41
540   EtiketJID2021083395

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Astra Lt 23 Suite F, Jl. Jendral Sudirman Kav. 5-6, Kel. Karet Tengsin, Kec.
Tanah Abang, Kota Adm Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT PELITA GLOBAL LOGISTIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Setiawan Yosua Sabungan S.H.,LLM
Jl.Batu Panca Warna No.19 RT.002 RW.011, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta
Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PELITA GLOBAL LOGISTIK & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PELITA GLOBAL LOGISTIK: merupakan nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, merah marun, biru tua, biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan,

pengangkutan dan pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa
pengiriman laut; menyediakan jasa transportasi laut, penyimpanan dan pengiriman; transportasi barang melalui laut;
transportasi melalui laut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:44:50
540   EtiketJID2021083396

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kebon Baru Blok R Gg, IV No.5, RT.007 RW.008, Kelurahan  Semper Barat,
Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14130

AGUNG PURWANTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : IJUST PERFUME & LUKISAN
566 Arti Bahasa : IJUST PERFUME Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan; Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel online; administrasi franchise (waralaba);

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:45:28
540   EtiketDID2021083397

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Margomulyo No.46 B-11, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
SANTOSO UTOMO, TJIOE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAGAS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT LAS MANUAL; Alat Ketam; Alat Penitik yang di pukul; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat pelubang

paku; Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat perata batu gerinda;
Alat-alat pengasah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu potong keramik (manual); Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor
tangan , dioperasikan dengan tangan; Dongkrak angin yang digerakkan dengan tangan; Dongkrak dioperasikan dengan
tangan; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Godam; Kepala bor; Ketokan
dan set mati [perkakas tangan]; Kikir [perkakas tangan]; Kunci Ring; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];
Linggis; MATA BOR; Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji
[bagian dari alat tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk persegi; Palu bumping [perkakas tangan]; Penggaris
siku [perkakas tangan]; Pengikir jarum; Peralatan tangan; Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan
dengan tangan; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci,
kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat
tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan),
alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau
untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan
perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-
penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan
pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak,
batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat
tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil,
alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-
bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan),
alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan),
semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau,
gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting
besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan
gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot
serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi
serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat
tangan), kunci inggris (alat tangan).; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Tang; Tuas pengungkit; alat catok bubut; alat
pemotong plat baja; alat-alat tangan dioperasikan untuk membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang kayu;
ampelas roda gerinda; bor tangan tidak termasuk bor listrik; gerinda tangan (disk grinda); jig-gergaji, tangan-dioperasikan;
klem tukang kayu; kunci L; kunci hex; kunci pas mur; kunci pas sekrup; kunci pas soket [perkakas tangan]; mata gergaji
bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mata pisau; mata screw driver; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik;
parang; pemotong pipa, tangan-dioperasikan; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian;
perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; sekop [tangan alat]; soket kunci pas; tang pengaturan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:53:47
540   EtiketDID2021083398

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Margomulyo No.46 B-11, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
SANTOSO UTOMO, TJIOE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAGAS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cakram cermin pemantul untuk dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Jack penghubung antara satu

alat ke alat lainnya; Kabel las listrik; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Pipa saluran kabel listrik; Pos pembatas jalan (Traffic
post); Sambungan untuk saluran listrik; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; alat lampu lalu lintas [perangkat
pensinyalan]; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau
mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; colokan dan soket listrik; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik
[koneksi listrik]; insulator untuk listrik; kabel listrik; kabel listrik yang dilapisi karet; kacamata las; kerucut keamanan jalan raya;
kerucut lalu lintas; koneksi untuk saluran listrik; konektor daya; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor
kawat [listrik]; konektor listrik; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; meter untuk mengukur aliran
gas; meter untuk mengukur arus; meter untuk mengukur arus listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk
mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; nosel selang pemadam kebakaran; pakaian dan sarung tangan
untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pemegang untuk gulungan listrik;
perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis;
sarung tangan las hanya untuk perlindungan; sarung tangan untuk memegang penampang panas (pelindung keselamatan);
segitiga peringatan kerusakan kendaraan; soket listrik; topeng pengelasan; transformer pengelasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 19:59:48
540   EtiketJID2021083399

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Alam Asri 3 B9 Paulan Colomadu Karanganyar 57176 , Kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah, 57176

Lanang Febria Galing Gumilang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUKALEGAL dot COM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : TOSCA GELAP, FRESH ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi kekayaan intelektual; Jasa-jasa penyanggaan resolusi perselisihan dan litigasi; jasa hukum; jasa

konsultasi hukum; jasa konsultasi kekayaan intelektual; jasa lisensi perangkat lunak komputer [layanan hukum]; jasa
manajemen hak cipta; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain [layanan hukum]; jasa penelitian
hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:00:48
540   EtiketDID2021083400

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Duta Garden Blok D 1/45 Lt.2  Jurumudi Baru, Benda, Kota Tangerang,
Banten, 15124

PT. SURYA TRI ARTHAYASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nurhidayah S.H
Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DECOPAPER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Kertas

cetak untuk melapisi permukaan benda kerja dari kayu, logam atau plastik dan kertas release dan foil plastik; Kertas, kardus,
dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik
dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Lembar kertas pelapis, khususnya
pelapis ujung pada permukaan atau sudut; Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis yang tak berujung pada permukaan
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akhir, untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Stiker pelindung;
bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan
pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kertas pelapis; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; lembaran
perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan
dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung; lembaran plastik berperekat untuk rak
pelapis; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan
kertas; perekat lapisan tipis untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:03:01
540   EtiketJID2021083401

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Salemba Utara Barat, Kel. Palmeriam, Kec. Matraman, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13140

PT. INTAN GUMELAR SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budhi Ghama S.H., M.H.,
Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MY INCOME Network Marketing Guide & Lifestyle
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah sebagai latar belakang, putih sebagai tulisan "my income", kuning sebagai tulisan network marketing guide & lifestyle
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa periklanan online; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Periklanan online; distribusi masalah periklanan;

jasa agen pemasaran; jasa agen periklanan; jasa pemasaran; jasa periklanan; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online;
konsultasi periklanan; layanan pemasaran dan promosi; pemasaran; pengelolaan periklanan; periklanan dan pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:03:20
540   EtiketDID2021083402

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Switzerland

Philip Morris Products S.A.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TROPICAL WAVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-

barang keperluan perokok; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Batang tembakau; Penguap berkabel untuk rokok-
rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau
tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Tembakau mentah atau yang sudah diolah;
asbak untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; kotak-kotak rokok elektronik
yang dapat di isi ulang; kreteks; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk rokok; pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat elektronik untuk inhalasi
aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk
tembakau dan pengganti tembakau; pipa tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; snus; tabung rokok; tembakau
kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:05:37
MU/M/2021/035055 24/11/2021 MU

540   EtiketDID2021083403

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801
Berra Newco, Inc.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: embecta
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : embecta = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 9, 10, 42, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pendidikan; Pengajaran pendidikan; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan

informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi;
layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di
bidang kesehatan; pelatihan dan pengajaran medis; pendidikan kesehatan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku,
majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; publikasi buletin===
===Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi
tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan,
mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan,
bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan
mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi seluler yang dapat diunduh;
aplikasi seluler, direkam; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis,
bukan untuk tujuan medis; perangkat keras komputer; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer untuk mengambil, menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran
(wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer
yang direkam; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan,
dan medis; perangkat lunak yang dapat diunduh===
===Alat penjepit (pembedahan); Jarum suntik medis; Lanset, pisau bedah kecil; Perangkat pemberian obat untuk subkutan
implan; Sensor untuk keperluan medis; alat ukur laju aliran darah; glukometer; infus set; injector insulin; jarum injeksi untuk
tujuan medis; jarum suntik insulin; jarum untuk tujuan medis; kantong urin; kaus kaki untuk penderita diabetes; peralatan
medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan;
perangkat medis; port akses vaskular untuk tujuan medis===
===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud
computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam penyimpanan data elektronik; menyediakan
perangkat lunak untuk mengelola pertukaran digital untuk item/barang virtual secara demokratis melalui kontrak pintar (smart
contracts); menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual; penyedia layanan aplikasi
yang menampilkan perangkat lunak application programming interface [API] untuk mengunggah, berbagi, mengelola, dan
streaming file digital; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyediaan
pengopersian perangkat lunak penggunaan sementara yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan menggunakan
jaringan cloud computing===
===layanan medis di bidang diabetes; layanan skrining diabetes; memberikan informasi melalui internet di bidang diabetes;
penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:07:23
540   EtiketJID2021083404

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya II, No.33, RT.007/RW. 002, Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

B. PARNOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mangasi Sinaga S.H., M.Kn
Serenade Lake Blok B5 No.8, Gading Serpong, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJAWALI PARAMA PROPERTINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, biru muda, biru tua, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Investasi properti; Jasa akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan pemukiman yang berkaitan dengan pusat data; Jasa

manajemen dan valuasi real estat; Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya,
termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property,
pengelolaan properti; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa
yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan
property; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan,
pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan,
properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian,
pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Layanan manajemen real estat untuk pihak lain;
Manajemen bangunan; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna properti; Pertukaran real estat serta properti liburan, layanan
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manajemen dan penyewaan, layanan pembagian waktu real estat untuk liburan; Sewa-guna real estate, jasa manajemen real
estat, jasa investasi real estat, layanan hipotek; Survei real estat; agen atau pialang untuk pembelian atau penjualan tanah;
agen atau pialang untuk pembelian dan penjualan bangunan; agen real estat dan layanan pialang; agent tanah dan bangunan
pemukiman; akuisisi real estat untuk orang lain; broker asuransi bangunan; broker properti komersial; broker real estat; broker
real estat dan hipotek tanah; broker, penyewaan dan penyewaan real estat; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua
jenis properti, pengembangan, tanah dan real estat; evaluasi untuk real properti; informasi asuransi bangunan; investasi
properti dan layanan manajemen; jasa administrasi advis properti; jasa agen penjualan bangunan; jasa agen real estat; jasa
agen real estat komersial; jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa
agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa agen real estat yang berkaitan
dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa
agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa asuransi
bangunan; jasa investasi real estat dalam bentuk pembelian dan penjualan real estat untuk orang lain; jasa keagenan sewa
beli atau sewa tanah; jasa keagenan untuk pembelian atau penjualan tanah; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan
pengelolaan investasi properti; jasa manajemen akomodasi (real estat); jasa manajemen aset properti; jasa manajemen aset
real estat; jasa manajemen lahan yasan/realestat  yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang
berkaitan dengan bangunan/gedung tempat tinggal; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial;
jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa pembelian dan penjualan real estat, pekerjaan
keuangan yang berhubungan dengan real estat; jasa pembiayaan sewa guna real estat; jasa penaksiran dan manajemen real
estat; jasa penelitian real estat; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa penilaian kembali kepemilikan lahan
yasan/realestat (real properti); jasa penjualan real estat; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan
bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian
permanen; jasa penyewaan properti komersial; jasa penyewaan real estat; jasa penyewaan tanah
pertanian/perkebunan/peternakan; jasa perencanaan keuangan yang berkaitan dengan proyek pembangunan; jual beli tanah;
konsultasi asuransi bangunan; konsultasi keuangan di bidang broker real estat; konsultasi manajemen real estat; konsultasi
real estat; layanan agen estat dan penyewaan properti; layanan agen real estat untuk penyewaan properti; layanan escrow
real estat; layanan investasi properti; layanan investasi properti dan real estat; layanan investasi properti yang berkaitan
dengan pengembangan properti dan real estat; layanan investasi tanah dan bangunan (real-estate); layanan kepercayaan
investasi real estat; layanan manajemen real estat  yang berhubungan dengan properti kondominium dan properti hotel;
layanan manajemen real estat dan properti; layanan pembaruan sewa real estat; layanan penilaian real estat; layanan
penilaian yang berkaitan dengan survei bangunan, tanah dan properti; layanan penyerahan sewa real estat; layanan perantara
terkait dengan penyewaan tanah; layanan properti real estat; layanan real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan
manajemen tanah; layanan real estat yang berkaitan dengan pembelian real estat; layanan yang berkaitan dengan
penyediaan keuangan untuk pembelian bangunan, rumah, real estat dan tanah; manajemen bangunan [layanan real estat];
manajemen investasi real estat; manajemen keuangan biaya hunian bangunan; manajemen keuangan proyek bangunan;
manajemen keuangan proyek renovasi bangunan; manajemen kontrak real estat; manajemen pasar (real estat); manajemen
penyewaan properti; manajemen portofolio keuangan investasi real estat dari perumahan dan real estat komersial;
manajemen portofolio properti; manajemen properti real estat; manajemen properti untuk sewa; manajemen proyek untuk
proyek real estat; manajemen real estat; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estat dan properti;
manajemen real estat dari komunitas pensiun; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat properti
komersial; manajemen real estat rumah liburan; manajemen real estat, perumahan dan tanah; manajemen rumah (real estat);
manajemen sewa guna real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; manajemen tanah;
memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan informasi real estat
melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; memberikan informasi
real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; memberikan informasi terkait
penyewaan tanah; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan bangunan; mengelola beberapa
sewa/penyewaan properti untuk orang lain; menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen;
pembelian dan penjualan bangunan; pembelian dan penjualan tanah; pembiayaan pengembangan properti; pembiayaan
proyek pembangunan; pengadaan sewa real estat; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; pengelolaan tanah dan
bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; pengembangan properti dan real estat; pengoperasian real
estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penilaian dan evaluasi real estat; penilaian dan
pengelolaan real estat; penilaian real estat; penilaian real estat untuk keperluan pajak; penilaian tanah dan bangunan
pemukiman; penjaminan asuransi bangunan; penjaminan asuransi real estat; penjualan real estat; penyedia jasa urusan tanah
dan bangunan pemukiman; penyediaan informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan  akuisisi dan
manajemen tanah dan bangunan pemukiman terkait dengan pusat data, penyewaan ruang untuk pusat data, dan manajemen
bangunan; penyewaan atau rental bangunan; penyewaan properti komersial; penyewaan properti komersial, industri, ritel dan
perumahan; penyewaan real properti; penyewaan tanah; persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan
proyek pembangunan; persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan proyek pembangunan; pialang real estat; pialang
tanah dan bangunan pemukiman; restrukturisasi sewa real estat; sewa guna tanah dan pemukiman; sewa real estat; sewa-beli
bangunan; sewa-beli tanah; sewa-guna real estat; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:08:50
540   EtiketDID2021083405

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rajawali Blok E9 No.16, Kota Depok, Jawa Barat, 1651
PT BELUHDRU HAYYALAH KHATULISTIWA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Varius Varicose Vein Gel
Merek Kata
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Jenis Huruf: Arial Bold / Regular, Warna Latar Belakang: Cream f9f4ce, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim bernutrisi; Produk kosmetik dan perawatan kulit; krim kaki tanpa obat; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim

pelembab kulit [kosmetik]; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:13:21
540   EtiketJID2021083406

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SEPANJANG TOWN HOUSE H-1, RT 023 RW 07, WONOCOLO, TAMAN,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

FACHRUDIN SETIYANTO, S.FARM.APT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ABU - ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; jasa klinik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:19:49
540   EtiketJID2021083407

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lentera Kehidupan + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Coklat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Iklan secara online; Iklan

secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa konsultasi
bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan
rekayasa perangkat lunak; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa mempertemukan
penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar
pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat
diunduh; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko on-line dan
gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala
keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat
dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat
dan asesoris olahraga; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan iklan, pemasaran
dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang
lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
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organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan promosi
dan publisitas; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Pengiklanan di surat
kabar; Pengoptimalan situs web; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan
tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu,
obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak
mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan
buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan
multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook,
kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna
digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo
pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler,
telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop
rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem
penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU),
monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan
pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan
rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis,
batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan
atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara
(tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut
dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan,
linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor
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induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi,
penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan
informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; Pusat belanja melalui internet; Toko handphone dan asesoris; bantuan manajemen komersial atau industri;
bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; iklan komersial televisi; iklan televisi; input,
kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan, promosi dan
/ atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko
retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup
kepala, dan alas kaki; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara
metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; kompilasi direktori untuk
penerbitan di Internet; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi
informasi; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan berlangganan, yaitu,
penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan iklan dan
manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen;
layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan
pemasaran online; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana
pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh
mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan
mainan; layanan promosi dan iklan melalui internet; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis untuk pengoperasian
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi bisnis
di bidang media sosial; memberikan informasi bisnis melalui Internet; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk
tujuan promosi; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam
melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan
industri dan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran internet; pemasaran media
sosial; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan
data; penyebaran materi pemasaran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi manajemen bisnis;
penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan
multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyimpanan data dan
pemrosesan data; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer)
media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); proses
administrasi pesanan pembelian; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:25:22
MU/M/2021/035054 24/11/2021 MU

540   EtiketDID2021083408

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801
Berra Newco, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : EMBECTA
566 Arti Bahasa : EMBECTA = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 9, 10, 42, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pendidikan; Pengajaran pendidikan; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan

informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi;
layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di
bidang kesehatan; pelatihan dan pengajaran medis; pendidikan kesehatan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku,
majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; publikasi buletin===
===Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi
tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan,
mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan,
bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan
mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi seluler yang dapat diunduh;
aplikasi seluler, direkam; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis,
bukan untuk tujuan medis; perangkat keras komputer; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer untuk mengambil, menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran
(wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer
yang direkam; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan,
dan medis; perangkat lunak yang dapat diunduh===
===Alat penjepit (pembedahan); Jarum suntik medis; Lanset, pisau bedah kecil; Perangkat pemberian obat untuk subkutan
implan; Sensor untuk keperluan medis; alat ukur laju aliran darah; glukometer; infus set; injector insulin; jarum injeksi untuk
tujuan medis; jarum suntik insulin; jarum untuk tujuan medis; kantong urin; kaus kaki untuk penderita diabetes; peralatan
medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan;
perangkat medis; port akses vaskular untuk tujuan medis===
===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud
computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam penyimpanan data elektronik; menyediakan
perangkat lunak untuk mengelola pertukaran digital untuk item/barang virtual secara demokratis melalui kontrak pintar (smart
contracts); menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual; penyedia layanan aplikasi
yang menampilkan perangkat lunak application programming interface [API] untuk mengunggah, berbagi, mengelola, dan
streaming file digital; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyediaan
pengopersian perangkat lunak penggunaan sementara yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan menggunakan
jaringan cloud computing===
===layanan medis di bidang diabetes; layanan skrining diabetes; memberikan informasi melalui internet di bidang diabetes;
penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:26:28
540   EtiketDID2021083409

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN SEMANAN INDAH BLOK E4 NOMOR 30, RT 013/RW 012, KELURAHAN
SEMANAN,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

YULIANA,TJUA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUA MEDICAL AESTHETIC CLINIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : YUA = kependekan dari nama pemohon yakni YULIANA,TJUA
591 Uraian Warna : biru muda dan biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim

kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bulu mata rambut asli; Krim pelurusan rambut; Krim rambut; Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sabun kosmetik; Sabun untuk muka; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Serum rambut; bahan pewarna rambut; balm rambut non-obat; balsem selain untuk keperluan medis
yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bubuk pencuci rambut; gel penata
rambut; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; krim dan lotion kosmetik; krim perawatan rambut; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak,
susu dan garam; lilin penata rambut; losion rambut; losion untuk rambut; lotion berjemur; lotion cukur; lotion kaki tanpa obat;
lotion kecantikan; lotion kulit kosmetik; lotion mandi; lotion mata; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
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pelembab [kosmetik]; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion penguat untuk tangan;
lotion perawatan matahari; lotion perawatan rambut; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion styling; lotion tahan
usia; lotion tangan; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; memijat minyak dan lotion;
minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih
badan untuk kuku, rambut dan kulit; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pewarna lotion untuk rambut; produk
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sabun batang; sabun cair; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang
pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun krim tubuh; sabun mandi cair; sabun non-obat
untuk wajah; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit,
rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya
sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-
sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut
bahan-bahan pemeliharaan gigi; serum penataan rambut; serum rambut; susu wajah dan lotion; tisu diresapi dengan sediaan
perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:28:01
540   EtiketDID2021083410

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dowulung Rt 002/005, Dukuh, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57554

Aries Adenata, S.S, Mohamad Imaduddin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Arabian Royal Kebab
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih & orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti kebab; Roti tipis dilapisi daging; Sandwich smoked beef cheese; hamburger [sandwich]; kulit tortilla; roti berlapis keju

dan daging asap; sandwich burger daging sapi; tortilla===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:33:15
540   EtiketJID2021083411

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya II, No.33, RT.007/RW. 002, Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

B. PARNOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mangasi Sinaga S.H., M.Kn
Serenade Lake Blok B5 No.8, Gading Serpong, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GARUDA TEHNIK INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih merah orange hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sistem pendingin udara; Jasa Konstruksi fasilitas industri, kecuali

bangunan, seperti kilang minyak dan pabrik industri kimia; Jasa instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan pemanas
dan/atau pendingin air, peralatan penyaringan air, filter air, filter air minum, peralatan pemurnian air, pendingin air, dispenser
air, instalasi penyaringan air, instalasi pemurnian air, dan peralatan pengolahan air; Jasa konstruksi jembatan dan bangunan;
Jasa konsultasi perbaikan, pemeliharaan dan instalasi pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan
penyaringan air; Jasa layanan pembangkit energi alternatif pada bangunan; Jasa penasehat mengenai perbaikan,
pemeliharaan dan instalasi pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa pengelolaan
penggalian pertambangan batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa
saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi bangunan, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan;
Jasa-jasa pemasangan alat pendingin; Kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung,
jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi
gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak; Kegiatan khusus pemasangan
berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai
bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas
dasar subkontrak.; Konstruksi bangunan; Konstruksi bangunan dan struktur teknik sipil lain; Konstruksi selain bangunan,
seperti fasilitas olahraga di luar ruangan; Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior
dan interior bangunan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan dan penguatan bangunan dan struktur lainnya;
Mencuci pendingin udara; Pembangunan pusat penelitian; Pembersihan bangunan (bagian dalam) dan pembersihan gedung
(bagian luar) Informasi konstruksi; Pembersihan permukaan eksterior bangunan; Pengerjaan bangunan anti lembab;
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Pengerjaan kontruksi bangunan umum; Pengoperasian peralatan bangunan; Perbaikan atau pemeliharaan mesin konstruksi
dan aparat/peralatan untuk perbaikan dan penguatan bangunan dan struktur lainnya; Perbaikan atau pemeliharaan pendingin
udara dalam ruangan; Perbaikan dan pemeliharaan alat pendingin udara untuk keperluan industri dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; Perbaikan dan penguatan bangunan dan struktur lainnya; Ventilasi dan pendingin udra (HVAC);
bangunan dan konstruksi bawah air; bangunan pemecah gelombang dermaga; ereksi bangunan dan struktur prefabrikasi;
inspeksi bangunan dalam proses konstruksi bangunan; instalasi, pemeliharaan atau perbaikan peralatan dan instalasi
pendingin udara; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pencahayaan LED; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan pendingin; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pendingin udara; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan untuk memanaskan, memurnikan udara, mendinginkan, mengeringkan, ventilasi, kontrol suhu dan pendingin udara;
instalasi, pemeliharaan, konsultasi, servis, perbaikan, dan dukungan teknis sehubungan dengan energi dan pembangkit listrik,
penerangan, pendingin udara, ventilasi, pemanasan, alarm, keamanan, pengawasan, dan peralatan, perangkat, pengontrol
dan sistem otomasi rumah; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan, penghancuran, pengecatan, dan pembangunan kembali
minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagian-
bagiannya; isolasi bangunan; isolasi termal bangunan; jasa bangunan dan konstruksi; jasa konstruksi yang berkaitan dengan
pemasangan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya; jasa kontraktor bangunan umum; jasa
pembangunan sipil; jasa pembangunan taman; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek bangunan; jasa
pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan
pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya;
jasa teknik kelistrikan (pembangunan); jasa teknik struktur (pembangunan); konstruksi bangunan; konstruksi bangunan dan
struktur hemat energi; konstruksi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi bangunan industri; konstruksi bangunan
komersial; konstruksi bangunan kustom; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi bangunan tempat tinggal;
konstruksi bangunan, bendungan dan jembatan; konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan bendungan; konstruksi dan
pemeliharaan bangunan; konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal, perumahan, bangunan
komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir; konstruksi dan perbaikan bangunan; konstruksi dan
perbaikan bangunan dan rumah tinggal; konstruksi dan perbaikan bangunan dan struktur lainnya; konstruksi dan renovasi
bangunan; konstruksi dan renovasi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi interior bangunan; konstruksi jembatan;
konstruksi pabean dan renovasi bangunan; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan bangunan yang dapat diangkut dan dibuat
dari pabrik; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi bangunan; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; konstruksi,
perbaikan dan pemeliharaan bangunan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; konsultasi yang berkaitan
dengan konstruksi perumahan dan bangunan; konsultasi yang berkaitan dengan pengawasan konstruksi bangunan; konsultasi
yang berkaitan dengan pengecatan bangunan; layanan instalasi untuk bangunan, struktur teknik sipil dan proyek infrastruktur;
layanan konsultasi dan dukungan teknis yang terkait dengan jasa-jasa perbaikan atau kontruksi bangunan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan alat pemanas dan
pendingin; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan bandara dan fasilitas bandara; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan umum; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembongkaran
bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemeliharaan, perbaikan dan renovasi bangunan dan struktur lainnya; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan
bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan renovasi bangunan dan struktur lainnya; layanan konsultasi, informasi
dan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan umum; layanan pengendalian erosi tanah yang diberikan oleh
kontraktor bangunan; lukisan bangunan; manajemen proyek bangunan, struktur teknik sipil dan proyek infrastruktur
(pengawasan konstruksi); manajemen proyek pembangunan gedung di tempat [pengawasan konstruksi]; memberikan
informasi terkait pembangunan pembongkaran; memberikan informasi terkait renovasi bangunan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan konstruksi bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan, dan layanan
perbaikan dan pemasangan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan
bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pembersihan eksterior bangunan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan peralatan pendingin udara; memberikan informasi yang berkaitan dengan
rekonstruksi bangunan; membersihkan bangunan; membersihkan eksterior bangunan; membersihkan eksterior bangunan dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menghapus burung dari bangunan tempat tinggal dan komersial;
menyediakan informasi konstruksi bangunan melalui situs web; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan; menyediakan informasi online terkait dengan konstruksi bangunan, dan layanan perbaikan dan
pemasangan; menyediakan informasi termasuk online mengenai pembangunan gedung dan jasa perbaikan dan pemasangan;
pemasangan alat pemanas dan pendingin; pemasangan alat pemanas, pendingin, pendingin udara, pengeringan, ventilasi dan
ekstraksi debu; pemasangan alat pendingin; pemasangan alat pendingin udara; pemasangan alat pendingin udara untuk
digunakan di kamar bersih; pemasangan bahan insulasi pada bangunan, atap dan struktur; pemasangan dan perbaikan alat
pendingin udara; pemasangan dan perbaikan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara; pemasangan dan perbaikan
sistem pendingin udara; pemasangan insulasi bangunan; pemasangan isolasi termal untuk bangunan; pemasangan peralatan
untuk penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan
sanitasi; pemasangan perancah bangunan; pemasangan perlengkapan dan perlengkapan untuk bangunan; pemasangan
platform kerja dan bangunan; pemasangan sistem kontrol pendingin udara; pemasangan sistem pemanas, ventilasi, dan
pendingin udara [HVAC]; pemasangan sistem pendingin udara; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan elevator
penumpang, trotoar bergerak, jembatan penumpang, tangga bergerak, dan lift tangga; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan jembatan penumpang; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan untuk digunakan dalam
pembangunan jalan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan otomasi bangunan; pemasangan, pemeliharaan
dan perbaikan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara [HVAC]; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem
pendingin dan pendingin udara untuk lingkungan yang dikendalikan suhu; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem
pendingin udara; pembangunan arena olahraga; pembangunan bandara; pembangunan bendungan; pembangunan dan
pemeliharaan apartemen, studio, bungalow, vila, dan pondok; pembangunan dan pemeliharaan rumah Apartemen;
pembangunan dan perawatan pipa pembuang; pembangunan dan perawatan saluran pipa; pembangunan dan perbaikan
bandara dan fasilitas bandara; pembangunan dan perbaikan gudang; pembangunan dan renovasi jembatan; pembangunan
gedung dari subdivisi dan pengembangan tanah dan bangunan pemukiman; pembangunan gedung kantor; pembangunan
geladak; pembangunan jalan; pembangunan jalan, selokan dan sistem pasokan air; pembangunan jaringan pipa minyak;
pembangunan jembatan; pembangunan kembali mesin mobil; pembangunan konservatori dan rumah kaca; pembangunan
menara telekomunikasi; pembangunan pabrik; pembangunan pabrik pembangkit listrik tenaga air; pembangunan pameran

Halaman 513 dari 1263



dagang dan stan pameran; pembangunan pelabuhan; pembangunan pembangkit listrik; pembangunan pembangkit listrik
energi gelombang; pembangunan pembangkit listrik tenaga angin; pembangunan pembangkit tenaga listrik hidro;
pembangunan produksi energi dan fasilitas pembangkit; pembangunan pusat perbelanjaan; pembangunan sistem saluran air
limbah; pembangunan sunroom; pembangunan tempat medis; pembangunan teras; pembangunan toko dan kedai di pasar;
pembanqunan, teknik pembangunan; pembersihan bangunan [interior]; pembersihan bangunan [permukaan luar];
pembersihan bangunan, situs industri dan situs bangunan; pembersihan interior bangunan; pembersihan interior dan eksterior
bangunan; pembongkaran bangunan; pembongkaran jembatan; pembongkaran rumah dan bangunan; pemeliharaan peralatan
bangunan; pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan kembali tungku; pemulihan bangunan; pengawasan konstruksi
bangunan; pengawasan konstruksi bangunan dan manajemen proses konstruksi di tempat konstruksi; pengawasan
pembangunan perahu, kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; pengawasan pembongkaran bangunan; pengawasan
rekonstruksi bangunan; pengawasan renovasi bangunan; pengembangan lahan (pembangunan); pengembangan perumahan
(jasa pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti (jasa
pembangunan gedung); pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; pengembangan tanah dan bangunan
pemukiman (jasa pembangunan); penghapusan puing-puing dari bangunan [jasa konstruksi]; penguatan bangunan;
penyewaan mesin bangunan; penyewaan mesin, peralatan, dan peralatan untuk digunakan dalam konstruksi bangunan;
penyewaan mesin, perkakas, dan peralatan untuk konstruksi bangunan; penyewaan peralatan konstruksi dan bangunan;
penyewaan perancah bangunan, platform kerja dan bangunan; perbaikan alat pendingin udara; perbaikan atau pemeliharaan
alat pendingin udara untuk keperluan industri; perbaikan atau pemeliharaan peralatan elektrik; perbaikan atau pemeliharaan
peralatan elektrik konsumen; perbaikan atau pemeliharaan peralatan pendingin udara; perbaikan atau pemeliharaan peralatan
pendingin udara untuk keperluan industri dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan bangunan;
perbaikan dan pemeliharaan alat pemanas, pendingin, pendingin udara, pengeringan, ventilasi dan ekstraksi debu; perbaikan
dan pemeliharaan alat pendingin udara; perbaikan dan pemeliharaan bangunan; perbaikan dan pemeliharaan bangunan
tempat tinggal; perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan instalasi pendingin; perbaikan dan pemeliharaan peralatan
pendingin; perbaikan dan pemeliharaan perancah bangunan, platform kerja dan bangunan; perbaikan dan pemeliharaan
sistem pendingin kendaraan bermotor; perbaikan instalasi pasokan energi dan peralatan untuk penerangan, pemanasan,
pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; perbaikan peralatan
bangunan; perbaikan peralatan pendingin; perbaikan peralatan untuk penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan,
pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; perbaikan, pembaruan, pemugaran dan modernisasi
bangunan; perbaikan, pembaruan, pemugaran dan modernisasi bangunan pusat data; perbaikan, pemeliharaan, servis,
pembongkaran, pembangunan kembali dan pembersihan mesin kendaraan dan bagian-bagiannya; perbaikan, pemeliharaan,
servis, pembongkaran, pembangunan kembali, pembersihan dan pernis kendaraan dan bagian-bagiannya; perkuatan instalasi
pemanas, ventilasi dan pendingin udara di gedung-gedung; persiapan rancangan yang berhubungan dengan teknik sipil
(pembangunan); plesteran dan pengecatan interior bangunan; rebricking dan pembangunan kembali tungku; renovasi
bangunan; renovasi bangunan dan struktur lainnya; renovasi dan pemulihan bangunan; restorasi bangunan; servis rutin alat
pendingin udara; servis rutin peralatan pemanas, pendingin, pendingin udara, pengeringan, ventilasi dan debu pada interval
yang ditentukan oleh pabrikan; servis rutin peralatan pemanas, pendingin, pendingin udara, pengeringan, ventilasi, dan debu;
servis rutin peralatan pendingin; teknik sipil (pembangunan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:36:34
540   EtiketJID2021083412

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Selatan Raya No.25, RT/RW: 008/005, Kel/Desa: Semper Barat,
Kec: Cilincing, Kota. Jakarta Utara, Prov. DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

Mikhael Jonathan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Belajar Calligraphy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa publikasi buku; instruksi kaligrafi; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan

tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; layanan kaligrafi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan
makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel
untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; penerbitan buku;
penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan
terbitan berkala; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; pengeditan buku; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu,
penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi buku; publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan
ulasan; publikasi buku pelajaran; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi dan pengeditan materi cetak, buku, surat kabar
dan majalah, selain untuk tujuan periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:47:44
540   EtiketDID2021083413

730 Nama Pemohon : Nindy Novianita
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Alamat Pemohon : Jln Madrasah 2 no 30B, Sukabumi Utara kebon jeruk , jakarta barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11540

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JABAL BARAKAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, MAS, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:48:34
540   EtiketJID2021083414

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lentera Kehidupan + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Coklat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik,

layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan
komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan buletin elektronik [layanan
telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang
telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital,
menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming konten media digital di
Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments, telecommunication
services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication services between data banks
menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke
jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web
lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran
nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan komunikasi multimedia
secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola, mengedit dan menyimpan
dokumen; Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik;
Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks, surat elektronik, file video dan audio oleh jaringan
telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan data; Layanan webcasting; jasa
penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan,
perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan
pemasaran online; jasa penyediaan layanan komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan komputer yang
memudahkan pengguna untuk mencari dan menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling
berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; jasa penyediaan layanan
komunikasi multimedia real-time melalui situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat
online, konferensi telepon, dan konferensi video; jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau jaringan
komunikasi lainnya; layanan komunikasi; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga
elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; layanan komunikasi elektronik yaitu melanjutkan atau
menyebarkan teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; layanan komunikasi melalui surat
elektronik dan Voice over Internet Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media
Internet); layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui
layanan video-on-demand; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang
disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan satelit telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan streaming video, audio dan televisi; layanan streaming video, audio
dan televisi dalam kaitannya dengan olahraga elektronik; menyediakan akses ke forum online; menyediakan akses ke konten
multimedia secara online; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer
dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi
pembelian di internet; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
antar pengguna komputer mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan
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informasi pembelian produk; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel;
pengiriman musik digital melalui transmisi elektronik; pengiriman video-on-demand; penyiaran dan transmisi data, suara atau
gambar layanan komunikasi melalui satelit, televisi dan / atau radio; penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-
on-demand; penyiaran fitur film dan televisi melalui Internet; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet;
penyiaran konten audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio
melalui Internet; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol
Internet dan jaringan komunikasi; siaran kabel program radio dan televisi; siaran program televisi; siaran program televisi
kabel; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai permintaan dan bayar per tayang; siaran program
televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran
televisi kabel; siaran televisi satelit; transmisi data video melalui Internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia;
transmisi data, audio, video dan file multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan
komputer global; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi konten audio dan video melalui satelit; transmisi
konten multimedia melalui Internet; transmisi konten televisi; transmisi konten video melalui Internet; transmisi konten yang
dibuat pengguna melalui Internet; transmisi musik digital; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media
melalui jaringan komunikasi digital; transmisi program radio dan televisi; transmisi program radio dan televisi melalui satelit;
transmisi program televisi kabel; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data
secara real time===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:50:45
540   EtiketJID2021083415

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya II, No.33, RT.007/RW. 002, Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

B. PARNOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mangasi Sinaga S.H., M.Kn
Serenade Lake Blok B5 No.8, Gading Serpong, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PANCA AGUNG SAKTI
Merek Kata dan Lukisan

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

pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa penjualan bahan bangunan; Supermarket bahan bangunan;
jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bangunan; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan
peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; jasa
manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa toko besi dan bahan bangunan; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan grosir
untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan ritel atau layanan grosir
untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel
untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang
berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko
grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan peralatan
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan
untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan konstruksi; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; pemasaran bangunan yang
kosong; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; toko bangunan; toko eceran bahan bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:56:54
540   EtiketDID2021083416

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Tegalwaru RT003/RW005, Tegalwaru, Ciampea,, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
CV Rehab Hati Global
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MADU REHAB & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formula obat herbal; Jamu herbal; Jintan Hitam (Herbal); Krim obat herbal; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat;

Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen
berbahan baku herbal; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi
dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak jintan
Hitam (Herbal); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat
herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi
atau terapeutik; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung
mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada
pernafasan; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan
sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal,
suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen makanan
dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Vitamin, mineral dan obat-
obatan lainnya yang mengandung madu; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; infus herbal obat; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; kapsul tambahan herbal pria; krim herbal
untuk keperluan medis; obat dan salep herbal; obat herbal; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; paket
lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pil herbal untuk pengobatan diabetes; sediaan herbal untuk keperluan medis;
semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis;
suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam
sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen
makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan
medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi
dalam bentuk kapsul; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi
ekstrak herbal; teh herbal untuk tujuan pengobatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 20:58:06
540   EtiketJID2021083417

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BANGAU NO. 9 RT 029 RW 008 KEL. DUKU, KEC. ILIR TIMUR TIGA
PALEMBANG SUMATERA SELATAN, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30115

MERY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKED ON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eceran dan grosir toko roti; Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Toko

kue; Toko kue online; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko roti online; Toko yang menjual kue; layanan ritel
disediakan oleh toko roti; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:02:13
540   EtiketDID2021083418

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN TANJUNG DUREN RAYA NOMOR 350A KELURAHAN TANJUNG DUREN
UTARA KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT SUWEKA TIRTA SAKTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: ERAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : TULISAN ERAS DENGAN OUTLINE BERWARNA BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.;

minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:13:13
540   EtiketDID2021083419

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cempaka Putih Tengah I No. 5A-B RT 010 RW 005, Cempaka Putih Timur,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT Lantera Karya Aditama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: A Yulianto Nurmansyah S.H., LL.M
Nurmansyah Advocates  Alamanda Tower lantai  19 Unit H  Jalan  TB. Simatupang
Kavling 23-24

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAVARIAN FLOORS dan Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; Kayu yang bisa dibentuk; Lantai

Kayu Buatan; Lantai yang dilapisi veneer; Lantai yang dilapisi vinil; Lapisan untuk lantai (HPL); Panel kayu; bahan bangunan
[non-logam]; bahan bangunan bukan logam; bahan bangunan dari kayu; bahan bangunan, bukan dari logam; balok kayu; kayu
veneer; lantai bambu; lantai kayu; lantai papan vinil; lantai parket; lantai parket dari kayu; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil;
lantai, lantai dan ubin lantai, bukan dari logam; lapisan untuk lantai; lapisan untuk lantai, bukan dari logam; panel drywall
[bahan bangunan]; panel kayu; panel kayu untuk bangunan; panel lantai, bukan dari logam; papan kayu; papan kayu lapis;
papan kayu lunak; papan kayu untuk bangunan; papan lantai kayu; papan lantai parket; papan penghiasan dari kayu; papan
penghiasan kayu lunak; papan vinil pembentuk lantai; pelapis kayu; ubin lantai, bukan dari logam; vinir/veneer (lapisan atau
laminasi kayu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:17:08
540   EtiketJID2021083420

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cempaka Putih Tengah I No. 5A-B RT 010 RW 005, Cempaka Putih Timur,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT Lantera Karya Aditama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: A Yulianto Nurmansyah S.H., LL.M
Nurmansyah Advocates  Alamanda Tower lantai  19 Unit H  Jalan  TB. Simatupang
Kavling 23-24

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAVARIAN FLOORS dan Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa promosi dan pemasaran secara online

melalui jaringan komputer dan situs web (website); Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds,
vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; jasa grosir untuk penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup
lantai; layanan pemasaran online; layanan ritel online; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan toko grosir
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan
penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:24:14
540   EtiketJID2021083422

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO ASIA TROPIS AT-16 NO. 51 KEL. PUSAKA RAKYAT KEC. TARUMAJAYA
KAB. BEKASI JAWA BARAT, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17147

PT DARSANA ADIJAYA OPTIKA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIO OPTICAL CLINIC + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau representasi dari warna alam kesuburan, kesegaran, kedamaian. kuning dan orange = warna produktivitas, daya tarik

yang kuat bahagia energik dan optimis. biru = profesionalitas, kecerdasan dan percaya diri, hitam = ketegasan, kekuatan dan
keseriusan

511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-

tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas
selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam
tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu,
sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur
gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:27:01
540   EtiketJID2021083423

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. MKJ III RT. 004 RW. 013 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota
Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 12330, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12330

ACHMAD SIDDIK SALAFI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIDDIK SNEAKERS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko; Jasa toko

eceran; Jasa toko eceran secara online; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan
sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko ritel menampilkan sepatu kulit;
Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Pemasaran digital; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Toko sepatu; jasa periklanan media sosial; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi
pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar
online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan iklan digital; layanan pemasaran online; layanan ritel untuk
sepatu; mengatur transaksi perdagangan online; pemasaran media sosial; pemasaran online; perdagangan online; promosi,
iklan, dan pemasaran situs web online; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:28:30
540   EtiketDID2021083424

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya II, No.33, RT.007/RW. 002, Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

B. PARNOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mangasi Sinaga S.H., M.Kn
Serenade Lake Blok B5 No.8, Gading Serpong, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ULTRAPLUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih hitam biru muda biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; Bahan campuran kimia dalam semen; Bahan kimia tambahan untuk

cat dan pelapis; Bahan kimia untuk campuran semen; Bahan kimia yang digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan
termasuk dirgantara (aerospace), pertanian, otomotif & truk, batu bata & ubin, semen, konstruksi, tempat pembakaran (tanur)
kering, makanan & minuman, pengeboran ladang minyak, kelautan, militer, penggilingan (mills), pertambangan, produksi
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ladang minyak, petrokimia, injeksi plastik, pulp & kertas, rel, kilang, residensial, baja, gula, utilitas/pembangkit listrik,
pemeliharaan katup, pengolahan air limbah dan sumur air; Bahan pelapis bersifat sebagai pelindung untuk permukaan mobil,
vinil, kulit, plastik, karet dan permukaan yang dicat; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin bensin; Cairan atau
zat untuk meningkatkan performa mesin diesel; Cairan kimia untuk pendingin mesin; Cairan mesin pelepasan elektrik; Dempul
untuk mengisi rongga bangunan [bangunan]; Kimia untuk pembersih; Lem polivinil asetat / lem putih; Minyak rem dan kopling;
Oli untuk mengurangi gesekan bagian dalam mesin; Pengikat emulsi akrilik nanopartikel untuk digunakan pada cat dan
pelapis; Preparat kimia seperti cairan atau pasta untuk semen kedap air, pengerjaan bangunan dan bahan bangunan (tidak
termasuk minyak dan cat); Sediaan pendingin (sediaan anti didih untuk mesin); Sediaan untuk semen kedap air dan beton
kedap air (kecuali cat); Senyawa kimia untuk meningkatkan kerja minyak diesel; Zat Penghilang Cat; Zat pencegah karat untuk
menghilangkan bunyi derit dan pelumas serbaguna; aditif kimia untuk minyak mesin; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif
kimia untuk oli motor; aditif kimia untuk pelumas; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif pelumas;
aglutinants untuk semen; alkohol untuk digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis lainnya; bahan campuran pengawet
untuk semen, kecuali cat dan minyak; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan
kimia anti air untuk semen, kecuali cat; bahan kimia anti lembab, kecuali cat, untuk pasangan bata; bahan kimia pembersih
cerobong; bahan kimia pembersih industri; bahan kimia tahan lembab untuk bahan bata dan bangunan (tidak termasuk cat);
bahan kimia untuk digunakan dalam manufaktur,  khususnya sediaan kosmetik dan toilet, sediaan penyegar udara dan
penghilang bau, sediaan perawatan mulut, produk pembersih rumah tangga, pewangi dan desinfektan; bahan kimia untuk
digunakan dalam pembuatan tinta dan cat; bahan kimia untuk industri cat; bahan kimia untuk mempercepat pengerasan
semen; bahan kimia untuk pembersih dan pengkilat cat mobil; bahan kimia untuk perawatan dan pemeliharaan otomotif;
bahan kimia yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; bahan pembasah untuk digunakan dalam industri cat; cairan
kimia pembersih, mencegah dan menghentikan kebocoran radiator; cairan kimia untuk pembersih karburator; catechu
(sediaan kimia); kimia pembersih mesin otomotif; kimia pembersih sistem bahan bakar otomotif; lumpur pengeboran untuk
digunakan dalam pengeboran sumur minyak; minyak rem; minyak rem hidrolik; oli hidrolik; oli transmisi; pelapis polimer selain
untuk cat; pelarut untuk cat; pelarut untuk cat, pernis dan pernis; pembersih carbon untuk mobil; pendingin untuk mesin
kendaraan; pengawet beton, kecuali cat dan minyak; pengawet untuk bangunan, kecuali cat dan minyak;
penghancur/pembersih kerak karbon; perekat untuk industri bangunan; polimer dan komposisi polimer yang digunakan dalam
industri cat dan pelapis; produk kimia yang digunakan dalam industri minyak dan gas; produk pembersih mesin berbahan
dasar kimia; resin sintetis untuk keperluan industri, yaitu pelapis cetakan dan pelapis berbasis resin yang memiliki sifat anti-
lengket dan pelumasan; resin sintetis yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; sediaan bahan kimia pelapis dinding,
lantai dan langit-langit yang digunakan untuk pencegahan kebakaran di bangunan; sediaan kimia untuk industri cat; sediaan
kimia untuk menghilangkan perekat, pita perekat, cat, pernis, spidol dan tinta, cat, cat semprot, grafiti, sealant, dan noda dari
makanan, minuman dan hewan peliharaan; sediaan kimia untuk pembersih rem; semen [metalurgi]; semen karet untuk
keperluan industri; semen karet untuk memperbaiki ban pneumatik; semen minyak [dempul]; semen perekat; siccatives
[sediaan pengering] untuk dempul; stabilisator untuk minyak, cat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:28:56
540   EtiketDID2021083425

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tengiri Raya No. 1 RT 13/ RW 03 Minomartani, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55581

Ahmad Fauzi, Crystal Nuansa Aini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TemanIbu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Green Peas
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak untuk digunakan oleh pasien, keluarga mereka, dan profesional perawatan kesehatan yang

memungkinkan pengguna untuk menyediakan/memberikan dan menerima informasi perawatan pasien, pelatihan pasien, dan
perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:31:56
540   EtiketJID2021083426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lentera Kehidupan + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Coklat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengolahan makanan dan minuman; Layanan menjahit kustom dan merubah pakaian; Pekerjaan membuat pakaian;

Pembuatan pakaian; Pemrosesan, pengembangan dan pengiriman secara online untuk gambar fotografi dan digita;
Pengolahan dan pengerjaan kertas; Pengolahan makanan; cetak offset; cetakan dari bahan plastik; daur ulang bahan kimia;
daur ulang baterai; daur ulang baterai mobil; daur ulang botol minuman; daur ulang busa polystyrene [EPS] yang diperluas;
daur ulang gabus; daur ulang kabel listrik; daur ulang kaca; daur ulang kaleng; daur ulang kantor peralatan listrik; daur ulang
kartrid tinta; daur ulang kartrid tinta untuk mesin fotokopi; daur ulang kartrid tinta untuk printer; daur ulang kemasan aluminium;
daur ulang konverter katalitik; daur ulang lampu neon; daur ulang limbah biogen; daur ulang minyak goreng; daur ulang
minyak industri; daur ulang pakaian; daur ulang pakaian untuk mendapatkan bahan untuk membuat serat sintetis; daur ulang
peralatan listrik; daur ulang peralatan rumah tangga listrik; daur ulang perangkat elektronik; daur ulang plastik polyethylene
[HDPE] kepadatan tinggi; daur ulang plastik polystyrene [EPS] yang diperluas; daur ulang sirkuit elektronik; daur ulang sirkuit
listrik; email; finishing dan pelapisan tekstil; fotofinishing; framing gambar; informasi, saran dan layanan konsultasi terkait
dengan daur ulang limbah dan sampah; jasa konsultasi untuk daur ulang botol plastik; jasa pembuatan pakaian hangat
(sweater); jasa pembuatan pakaian, kaos (pakaian), celana, pakaian dalam berdasarkan pesanaan (untuk orang lain); jasa
percetakan alat tulis; jasa percetakan seni rupa; klise foto; konsultasi yang berkaitan dengan daur ulang limbah dan sampah;
layanan bioremediasi; layanan menyulam t-shirt; layanan pelestarian untuk makanan dan minuman; layanan pengolahan
limbah [layanan remediasi lingkungan]; memberikan informasi yang berkaitan dengan perawatan atau pemrosesan kain,
pakaian atau bulu; memimpin kerja; memperbesar foto dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mencetak pada
tekstil dan kain; mencetak pesan pada kaos; pabrik kaos (pakaian); pelestarian fotografi; pembangkit listrik dari energi angin;
pembangkit listrik tenaga surya; pembekuan makanan; pembesaran foto; pembingkaian karya seni; pembuangan limbah
medis [perawatan]; pembuatan alat khusus untuk orang lain; pembuatan kustom bungkus produk; pembuatan kustom decals
dan label; pembuatan kustom grafis dan pembungkus kendaraan; pembuatan kustom produk desain interior; pembuatan
kustom tampilan pameran dagang; pembuatan kustom tanda dan gambar interaktif; pembuatan kustom tanda kepatuhan;
pembuatan kustom tiga huruf dan signage; pembuatan pakaian adat; pembuatan tanda-tanda visual, tanda-tanda listrik, tanda-
tanda non-listrik, tanda-tanda elektronik dan tanda-tanda digital; pemrosesan film dan pemolesan foto; pemrosesan film
sinematografi; pemrosesan foto; pemrosesan kedap air terhadap pakaian; pencelupan pakaian; pencetakan brosur iklan untuk
orang lain; pencetakan buku; pencetakan buku dan dokumen lainnya sesuai permintaan digital; pencetakan foto; pencetakan
foto dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; pencetakan gambar dan foto yang disimpan secara digital;
pencetakan gambar foto dari media digital; pencetakan gambar pada objek; pencetakan masalah periklanan; pencetakan
pakaian adat dengan desain dekoratif; pencetakan photogravure; pencetakan pola; pencetakan pola dekoratif pada bungkus
kado; pencetakan pola dekoratif pada film plastik dan kertas pembungkus; pencetakan pola pada tekstil; pencetakan potret;
pengalengan makanan; pengasapan makanan; pengawetan makanan dan minuman; pengembangan film dan reproduksi foto;
pengembangan film fotografi; pengembangan film fotografi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penghilang
bau udara; pengolahan bahan limbah; pengolahan bahan makanan untuk digunakan dalam pembuatan; pengolahan bambu,
kulit pohon, rotan, tanaman merambat atau bahan alami lainnya; pengolahan dan daur ulang limbah dan sampah; pengolahan
dan transformasi sumber daya mineral dan bahan baku lainnya; pengolahan limbah; pengolahan limbah [transformasi];
pengolahan limbah beracun; pengumpulan dan pemilahan limbah dan sampah; penyewaan alat pemurni air; penyewaan
mesin dan peralatan untuk pengembangan film, pencetakan foto, pembesaran foto atau penyelesaian foto; penyewaan
peralatan pemurnian air; penyewaan peralatan pengolahan air; perawatan dan pemrosesan pakaian untuk tujuan daur ulang;
perawatan pencegahan cetakan pakaian; percetakan; reproduksi foto; retouching fotografi; ukiran; ukiran gambar pada objek;
ukiran piala kustom; upcycling [daur ulang limbah]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:32:27
540   EtiketJID2021083427

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MTH Square Lt 3A Unit 19, Jalan Letnan Jenderal MT Haryono Kav 10  Kel, Bidara
Cina Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT MITRA TIRTA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POT FOR PAY + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  PINK, JINGGA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa administrasi keuangan; Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa keuangan, yaitu, jasa

makelar/pedagang pada bursa sekuritas; Jasa manajemen keuangan; Jasa penasehat keuangan; Jasa penilaian resiko
keuangan; jasa analisis portofolio keuangan; jasa asuransi dan keuangan; jasa bantuan keuangan; jasa evaluasi keuangan;
jasa informasi keuangan; jasa investasi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan
pembayaran; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa konsultasi keuangan; jasa likuidasi bisnis, keuangan; jasa penasehat
keuangan strategis; jasa pengadaan keuangan bisnis; jasa penilaian jaminan keuangan; jasa penilaian keuangan; jasa
perantara pabean keuangan; jasa pinjaman keuangan; jasa restrukturisasi keuangan; jasa sponsor keuangan; jasa transaksi
keuangan online; jasa/layanan transaksi keuangan; pengaturan dana (jasa keuangan)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:32:32
540   EtiketDID2021083428

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CIBOGO RT002 RW006 DESA TUGU JAYA KECAMATAN CIGOMBONG
KABUPATEN BOGOR, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16110

KARTO SUNARYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: V-Ren UP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, coklat, hitam dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); herbisida; herbisida air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:33:52
540   EtiketJID2021083429

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MTH Square Lt 3A Unit 19, Jalan Letnan Jenderal MT Haryono Kav 10  Kel, Bidara
Cina Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT MITRA TIRTA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POT FOR PAY + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK, JINGGA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace

elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Jasa penyediaan mesin pencarian untuk
mendapatkan data yang menampilkan informasi di bidang berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan,
dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang
berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak
komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi
komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data
program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan
program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis
kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas),
pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer,
penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan
pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global,
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses
pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi
konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web,
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan
menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; Layanan
penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi,
dan informasi keuangan; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan
informasi keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran uang, penyelesaian dagang, informasi pasar keuangan, informasi
yang akan digunakan dalam perdagangan dan perkiraan komoditas; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) berupa perangkat lunak untuk berkomunikasi secara langsung dengan ahli jasa keuangan; jasa penyedia perangkat
lunak aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi
keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan
teknologi buku besar yang didistribusikan; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang
memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan perangkat lunak yang tidak bisa diunduh
yang berisi informasi keuangan serta basis data catatan publik untuk digunakan sehubungan dengan uji tuntas kenali
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pelanggan Anda, dan penilaian resiko korporasi; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk manajemen dana elektronik dan menyediakan alat penganggaran, nasihat investasi dan wawasan
keuangan mengenai manajemen keuangan; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi,
penganggaran, manajemen keuangan, dan penukaran keuangan melalui jaringan komputer global; menyediakan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi
berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; menyediakan perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan
untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
layanan pemeliharaan keuangan yang berkaitan dengan mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya;
menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token
blockchain dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan
manajemen kas; menyediakan perangkat lunak untuk jasa/layanan penggalangan dana amal online dan jasa/layanan
donasi/sumbangan keuangan.; menyediakan perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan, untuk menyediakan
pembuktian keaslian/autentikasi pihak-pihak dalam transaksi keuangan, untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk
transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan
keuangan berbasis blockchain; menyediakan situs web yang menampilkan informasi keuangan mengenai mata uang digital,
mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan pembayaran token
utilitas; penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:34:44
540   EtiketJID2021083430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MTH Square Lt 3A Unit 19, Jalan Letnan Jenderal MT Haryono Kav 10  Kel, Bidara
Cina Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT MITRA TIRTA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POT FOR PAY + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK, JINGGA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan akses ke layanan penyedia layanan aplikasi; Jasa penyediaan akses ke peranti lunak aplikasi yang

digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik,
marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa transmisi data dan/atau informasi terkait
transaksi keuangan elektronik; Jasa-jasa komunikasi dalam bentuk koneksi data dan suara untuk memungkinkan secara
online, keterlibatan real-time di antara para pengguna, lingkungan mereka, dan penyedia konten melalui internet, termasuk
untuk aplikasi internet of things; Layanan pengunduhan piranti lunak komputer untuk memudahkan pengguna dalam
berpartisipasi di pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak
melalui penelusuran web; Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti
lunak melalui Internet; Manajemen jalur balik (return path management) untuk penyediaan aplikasi internet dan penyiaran,
yaitu transmisi suara dan data secara elektronik; Transmisi Video dan Teks melalui Aplikasi untuk Perangkat Seluler;
Transmisi elektronik untuk pihak lain atas informasi sekuritas dan keuangan melalui jasa penghubung komputer, yaitu,
mengkomunikasikan dan routing informasi perdagangan yang melibatkan jasa pesanan, memasukkan dan melaksanakan,
untuk pihak lain melalui jaringan komputer global; informasi transmisi elektronik surat-surat berharga dan keuangan untuk
pihak ketiga melalui layanan interkoneksi komputer; jasa penyediaan layanan komunikasi elektronik real-time yang aman
melalui jaringan komputer yang memudahkan pengguna untuk mencari dan menemukan informasi dan orang-orang,
berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi
melalui Internet; layanan penyediaan akses dan koneksi ke Internet, jaringan komputer, database komputer serta aplikasi;
layanan telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi
keuangan; memberikan pemberitahuan notifikasi email tentang perubahan peringkat yang memengaruhi portofolio keuangan;
menyediakan penggunaan sementara dari aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial,
menciptakan komunitas virtual, dan transmisi konten digital; menyediakan transmisi data elektronik yang
aman untuk pembayaran dan layanan keuangan
melalui jaringan komputer global; penyedia akses ke aplikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang dilengkapi perangkat
lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan, pengunduhan, streaming, pengeposan, penyajian, pembuatan
blog, penautan, pembagian, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; transfer data
nirkabel melalui protokol aplikasi nirkabel [WAP]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:41:50
540   EtiketDID2021083431

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Japos Raya No. A06 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan
Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15223, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15223

PT. ENDLESSAFE SINERGI SAFETINDO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JJXF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Alat Pelindung Diri; Cakram cermin pemantul untuk dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Gepyok

karet pemadam api; Kabel Listrik Tahan Api; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Pakaian untuk perlindungan
terhadap kecelakaan, iradiasi, listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Perangkat lunak yang
menjalankan fungsi pengawasan pada pekerja dengan kemampuan mendeteksi penggunaan alat pelindung diri; Pintu/tangga
keluar darurat pada saat terjadi kebakaran; Platform digital; Rompi jaring untuk keselamatan; Tabung pemadam api; Tongkat
pengatur lalu lintas berkilau atau mekanis (Traffic baton); Truk pemadam api (fire trucks); alarm, sensor alarm, dan sistem
pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat dan instrumen keselamatan dan
keamanan; alat dan sistem pemadam kebakaran; alat keselamatan diri; alat keselamatan kerja; alat pelindung diri (APD); alat
pemadam api; alat pendeteksi api; aparatus transvasing oksigen; balaclava tahan api; boot untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan api; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; detektor
kebakaran dan asap; ember api; helm pelindung; instalasi alarm; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; jas terbang tahan api; kacamata pelindung; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kaus kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kerucut keamanan jalan raya; kopling selang pemadam
kebakaran; kotak peralatan pemadan api; lampu lalu lintas; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; layar
asbes untuk petugas pemadam kebakaran; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung; mesin
pemadam kebakaran; mobil pemadam kebakaran; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; nosel selang pemadam
kebakaran; pakaian dan alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian pelindung untuk
keselamatan; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian tahan
api; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; palang pintu parkir otomatis; panel kontrol alarm kebakaran; pelindung body(body
protector) untuk keselamatan; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lutut dan
siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut; penguji alarm asap; peralatan dan perlengkapan
keselamatan jiwa; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara elektrik; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat
sinyal lalu lintas yang bercahaya; perisai pelindung genggam untuk digunakan oleh polisi; pompa kebakaran; reflektor untuk
sinyal lalu lintas; rompi keselamatan reflektif; sabuk Keselamatan; sarung tangan pelindung; sarung tangan tahan api; sarung
tangan untuk memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung tangan untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; selang pemadam kebakaran; selimut pemadam api; sensor alarm; sepatu boot untuk
perlindungan terhadap api; sepatu pelindung; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan api; sistem alarm kebakaran; sistem alarm kebocoran gas; sistem pemadam api; suar keselamatan
bercahaya; tali dagu untuk helm pelindung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:46:50
540   EtiketDID2021083433

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya II, No.33, RT.007/RW. 002, Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

B. PARNOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mangasi Sinaga S.H., M.Kn
Serenade Lake Blok B5 No.8, Gading Serpong, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ULTRAPLUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih hitam biru muda biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti bakteri; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air;

Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian
antibakteri dan antiseptik; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kertas anti kuman; Kotak P3K terisi, kain,
penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Larutan pembersih
dialisis untuk hemodialisis; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis antibakteri;
Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik;
Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan disinfektan,
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pembasmi kuman; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Spons yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan
antiseptik; agen pembersih gastrointestinal; air anti-bakteri dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-
bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-
bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); antibiotik dalam bentuk lotion; antiseptik; antiseptik untuk
keperluan pertanian; busa pembersih tangan untuk desinfektan; desinfektan sabun wangi; disinfektan dalam bentuk
semprotan; disinfektan serba guna; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel pembersih kulit antibakteri berbasis
alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; kain lap sekali
pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri
untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan
desinfektan untuk tujuan kebersihan; kantong-kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan
pembersih obat; kapas antiseptik; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker
sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; krim antibiotik; lotion tangan
antibakteri; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih hewan; pembersih kamar
mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih medis untuk
penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan medis; pembersih tangan
antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; perban cair antiseptik; sabun
antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun
obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh
yang diberi obat; sabun wajah obat; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; sediaan
disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; semprot antiseptik
topikal untuk hewan; semprotan antibakteri; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; tisu antiseptik sekali pakai; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pembersih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:48:53
540   EtiketJID2021083434

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Balap Sepeda No. 6 RT.15/RW.1, Kel. Jati. Kec. Pulogadung, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220

PT Suara Kreatif Muda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OVERON GAMING SYNDICATE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih,  dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan distribusi dalam bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program

permainan, konten permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan iklan, pemasaran dan promosi,
yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan
penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel
online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Mengatur dan menyelenggarakan pekan
raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan
semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran, dan
promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; beriklan melalui Internet;
beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; copywriting untuk keperluan iklan dan
promosi; iklan; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian
lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya; jasa periklanan; konsultasi mengenai strategi
komunikasi periklanan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; layanan iklan internet; layanan iklan
promosi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan,
pemasaran dan promosi; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan periklanan
untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang masalah medis; layanan promosi dan iklan; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan tata letak
untuk tujuan periklanan; layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; memberikan informasi tentang produk
melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran,
eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer
electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial
atau iklan; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang
lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan, pemasaran,
dan publikasi; produksi bahan iklan; produksi film iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan
televisi; produksi materi iklan dan iklan; sponsor promosi kompetisi permainan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:49:37
540   EtiketDID2021083435
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Bogor Indah Blok HH1 No. 36 RT. 006 RW. 012 Kelurahan Ciparigi Kecamatan
Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat 16157, Kota Bogor, Jawa Barat, 16157

ANGGORO WAHID NURRAHMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RATAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian dinas seragam; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; alas kaki militer; baju militer; celana dinas; celana militer;

jaket militer; pakaian; pakaian jadi; pakaian militer; sabuk militer; sepatu; sepatu bot; sepatu bot militer; sepatu formal; sepatu
kulit; sepatu pantofel; topi; topi militer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:49:37
540   EtiketDID2021083436

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AEROSPORTS X (logo)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : AEROSPORTS X: suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kendaraan roda tiga; Penutup kaki motor skuter; Pijakan Kaki (footstep); ban; banci bar untuk sepeda motor; fairings untuk

kendaraan roda dua; fender untuk kendaraan darat; garpu depan untuk kendaraan roda dua; grip stang untuk sepeda motor;
kaca depan; kaca spion; kaki pasak untuk sepeda motor; kursi kendaraan; moped; motor skuter; penjaga rantai drive untuk
kendaraan bermotor roda dua; penutup samping untuk kendaraan roda dua; peredam kejut untuk sepeda motor; rak bagasi
untuk sepeda motor; rem; roda; selimut dipasang untuk sepeda motor; sepeda motor; spatbor; suspensi; tangki bahan bakar
untuk kendaraan; tuas rem untuk sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 21:59:48
540   EtiketDID2021083437

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gayo / Takengon Lr Teratai No. 3 Dusun Kommes Kelurahan Bireuen Meunasah
Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh 24252, Kabupaten
Bireuen, Aceh, 24252

ASMALA WARNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IMC CLEAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih, Abu-Abu, Kuning, Oranye, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Sabun; Sabun cream; deterjen; sabun cair; sabun cuci; sabun dan

deterjen; sabun deterjen; sabun krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:01:07
540   EtiketJID2021083438

730 Nama Pemohon : PT Duta Anugerah Indah
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Alamat Pemohon : Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lentera Kehidupan + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Coklat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan,

yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi,
drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi,
melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan  dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan
konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang
kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan
tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program
radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang dikendalikan
dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor,
kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang
kuda; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Menyediakan
program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan;
Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; fotografi; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang
disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau
radio; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan
serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming;
jasa klub musik; jasa klub penggemar; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog))
yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; layanan country club; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan
hiburan; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia
yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya
(virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan
perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara
hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran dan
olahraga; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub latihan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan
hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan;
mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran
pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas
rekreasi; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan hiburan musik;
menyediakan layanan taman air; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga
dan acara budaya; pelatihan pribadi [pelatihan]; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan
dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; produksi film; produksi film animasi; produksi film di
studio; produksi film televisi; produksi lagu untuk film; produksi studi film; taman hiburan dan layanan taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:02:31
540   EtiketDID2021083439

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Ibu Ipong No.174, RT 002/ RW 001,  Kel. Cibaduyut Wetan, Kota Bandung,
Jawa Barat

AMANDA AZALIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XRIDER LEATHER SHOES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Sepatu Kulit Xrider
591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===sepatu dari kulit sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:03:07
540   EtiketDID2021083440

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Palazzo, Jl. Benyamin Suaeb Ruas A 5/A 12, Kebon Kosong, Kemayoran,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. Razedo Grup Sukses

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MALTA PROPOLIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning, Emas, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih

bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Kasa
untuk membalut; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan diet;
Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan
untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk
bayi; Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman
non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dari
madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan
antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan;
Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk kesehatan;
Minuman yang mengandung vitamin; Obat herbal rasa madu; Obat herbal yang mengandung madu; Obat tradisional untuk
daya tahan tubuh; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk pengganti makanan suplement
nutrisi untuk meningkatkan energi; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat
mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan untuk pembasmi bakteri
dan virus; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi
tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet dan
gizi; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia;
Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi,
dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen
mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin,
mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan
dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen
laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture;
Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat
dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa
resep untuk manusia; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk sendi
dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen
zat besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplement; Suplement
bernutrisi; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal
dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak
gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Vitamin tanpa resep; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya
yang mengandung madu; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; anti-
oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan;
bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan-bahan yang
mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; campuran minuman
pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen gizi bubuk
untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen
makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; enzim untuk suplemen diet; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk
membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu untuk meredakan batuk berdahak;
jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan
disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan/minuman suplemen kesehatan;
minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman kesehatan
untuk keperluan medis (antioksidan); minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis
dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman
suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman untuk detox (keperluan medis); obat herbal; obat-obatan berbahan baku
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herbal; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; produk dan suplemen makanan
kesehatan; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; protein untuk suplemen diet;
royal jelly [suplemen gizi]; sediaan antibakteri; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik dan anti inflamasi; sediaan obat
untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk
tetes; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin dan mineral; sediaan-
sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk
perawatan kesehatan; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; suplemen bernutrisi; suplemen dan sediaan herbal;
suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet dimaksudkan untuk
melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet herbal; suplemen diet propolis; suplemen diet royal
jelly; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan;
suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam
bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk
untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam
sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi
mineral; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari
pati diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen kalsium; suplemen
makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dengan
efek kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan
medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan
kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis
kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen
makanan terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen
makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak
mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen nutrisi;
suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi
ekstrak herbal; suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan
fungsionalitas; suplemen protein diet; suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan
nutrisi dan diet; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dan mineral; tambalan
suplemen vitamin; tetes vitamin; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin
dan mineral untuk perbaikan struktural struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur
epidermis; vitamin dan suplemen vitamin; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau
dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:08:11
540   EtiketDID2021083441

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Japos Raya No. A06 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan
Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15223, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15223

PT. ENDLESSAFE SINERGI SAFETINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AFFF
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HItam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pemadam api dan pencegah nyala api; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; busa kimia pemadam

kebakaran; komposisi pemadam api; komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; sediaan kimia untuk pemadam api;
sediaan pemadaman api===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:09:12
540   EtiketDID2021083442

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8644, Japan
LION CORPORATION

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SunoHada / SUNOHADA IN JAPANESE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Tissue basah; antiperspiran [perlengkapan mandi];

deodoran; kondisioner rambut; krim kulit; krim tangan; krim wajah; losion  untuk kulit; losion rambut; lotion untuk wajah; minyak
esensial; minyak kolonyo/air aromatik; pembilasan rambut; pencuci muka; sabun cuci tangan; sabun tubuh; sabun-sabun;
sampo; tisyu bayi; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:13:18
540   EtiketDID2021083443

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Japos Raya No. A06 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan
Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15223, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15223

PT. ENDLESSAFE SINERGI SAFETINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AF11
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pemadam api dan pencegah nyala api; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; komposisi pemadam api;

komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; sediaan kimia untuk pemadam api; sediaan pemadaman api===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:13:50
540   EtiketJID2021083444

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Balap Sepeda No. 6 RT.15/RW.1, Kel. Jati. Kec. Pulogadung, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220

PT Suara Kreatif Muda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OVERON GAMING SYNDICATE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 38
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Layanan penyiaran dan streaming untuk kejuaraan permainan video dan
bermain permainan video melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; Menyediakan jasa komunikasi
online untuk transmisi pesan antar para pengguna komputer permainan video; menyediakan ruang obrolan online, forum
online, dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik; penyiaran
internet yang dispesialisasikan dalam permainan online; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet;
penyiaran konten video dan audio melalui Internet; penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan
hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan,
melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi lainnya;; streaming permainan elektronik melaluin
internet; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui
Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:15:48
540   EtiketJID2021083445

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Cathay Pacific Airways Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fly Greener & Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FLY GREENER = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hijau, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk anggota; Analisis Pasar; Jasa berlangganan keanggotaan klub; Jasa

pengorganisasian dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang
sering melakukan transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Layanan manajemen risiko
bisnis; Menyediakan informasi bisnis; administrasi loyalitas pelanggan dan skema insentif; administrasi skema loyalitas dan
insentif; jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa riset bisnis; layanan evaluasi bisnis; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial;
layanan riset pasar; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis
berkelanjutan global; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan
dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; pemberian dan pengelolaan kartu
keanggotaan penghargaan loyalitas; pemberian informasi mengenai administrasi dan penyelenggaraan di bidang program
penghargaan loyalitas; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi
dan penjualan; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang transportasi, perjalanan dan penginapan, yang
tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; promosi persoalan-persoalan kesehatan,
masyarakat dan kelestarian lingkungan; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif,
skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon
dan / atau komputer online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:23:03
540   EtiketDID2021083446

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Switzerland

Philip Morris Products S.A.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEREA TROPICAL WAVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-

barang keperluan perokok; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Batang tembakau; Penguap berkabel untuk rokok-
rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau
tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Tembakau mentah atau yang sudah diolah;
asbak untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; kotak-kotak rokok elektronik
yang dapat di isi ulang; kreteks; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk rokok; pengganti
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tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat elektronik untuk inhalasi
aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk
tembakau dan pengganti tembakau; pipa tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; snus; tabung rokok; tembakau
kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:23:12
540   EtiketDID2021083447

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 44, 3/F, Unit 6, Building 31, Xinchanag Street, Nantai Town, Haicheng City,
114200 Liaoning Province, China

MING KUI JIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadira Resyani Putri S.S.
MyOffice 18, 2nd Floor, Suite 215 Jalan Lamping No. 18, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PECKER & DIGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas punggung; Tas-tas; dompet

dari kulit atau kulit imitasi; dompet kecil; hiasan kulit untuk furnitur; koper [bagasi]; kulit binatang; kulit imitasi; payung;
perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; tas bepergian; tas garmen untuk perjalanan; tas haversack; tas kantor; tas
sekolah; tas tangan; tas untuk olahraga; tongkat jalan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:25:28
540   EtiketDID2021083448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Japos Raya No. A06 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan
Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15223, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15223

PT. ENDLESSAFE SINERGI SAFETINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HARVIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Alat Pelindung Diri; Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, listrik statistik dan api, termasuk untuk

perlindungan terhadap panas; Rompi jaring untuk keselamatan; alat pelindung diri (APD); balaclava tahan api; boot untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; helm pelindung; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi
dan kebakaran; kacamata pelindung; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kaus kaki untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; masker pelindung; pakaian dan alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan,
iradiasi dan kebakaran; pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian tahan api; pakaian untuk perlindungan terhadap api;
pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pelindung body(body
protector) untuk keselamatan; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lutut dan
siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara elektrik; rompi keselamatan reflektif;
sabuk Keselamatan; sarung tangan pelindung; sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk memegang penampang panas
(pelindung keselamatan); sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; selang pemadam
kebakaran; selimut pemadam api; sepatu boot untuk perlindungan terhadap api; sepatu pelindung; sepatu untuk perlindungan
terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:25:44
540   EtiketJID2021083449

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Balap Sepeda No. 6 RT.15/RW.1, Kel. Jati. Kec. Pulogadung, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220

PT Suara Kreatif Muda
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OVERON GAMING SYNDICATE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi,

kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung,
pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara dengan partisipasi penonton; Menyediakan permainan komputer,
elektronik dan video secara online; acara festival permainan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games)
interaktif; layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan
melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan game disediakan secara online dari jaringan
komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan
secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat
diunduh; layanan game online; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan permainan
elektronik yang disediakan melalui Internet; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; mengatur dan melakukan permainan; mengatur dan mengadakan kompetisi
untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara
permainan; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan
game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat turnamen game; menyediakan permainan realitas virtual online; organisasi
permainan dan kompetisi; penerbitan video game multimedia; penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan
permainan on-line; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet; produksi acara permainan televisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:28:12
540   EtiketDID2021083450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKINLOVINC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Krim pembersih (kosmetik); Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak
wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik
alis; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan
alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
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krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata kosmetik;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:30:21
540   EtiketJID2021083451

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lentera Kehidupan + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Coklat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain produk; Desain seni grafik; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk

mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi
perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer,
konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media
elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain
dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi,
konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi
dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Menyediakan jasa
otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi akses tunggal untuk aplikasi perangkat lunak online; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengiriman media audio-visual dalam bentuk
panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip dari film, program televisi, video, klip audio, klip musik, klip film dan foto;
Pemberian informasi di bidang desain, alas kaki dan pakaian; Penelitian teknis di bidang teknologi informasi; Penyediaan
informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu situs web; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi
dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan
telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat
komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer
yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi,
pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data
komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan
konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan
komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara
situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral
komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik
dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan
pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan
dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk
memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi
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global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan
untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia
layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan,
menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik,
gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi
elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain
yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru
untuk pihak lain; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang
tidak dapat diunduh secara online; Perancangan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Portal web dan/ atau
platform digital tanpa tujuan komersil; Situs web; cloud computing, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; desain aksesoris
pakaian; desain dan pembuatan halaman depan dan halaman web; desain dan pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi; desain grafis dari logo iklan; desain kemasan; desain materi publisitas; desain pakaian; desain pakaian, alas kaki
dan tutup kepala; desain personal digital assistants, alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera
digital; jasa desain baju; jasa desain multimedia; jasa hosting situs web; jasa hosting situs web interaktif yang memungkinkan
pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa konsultasi dan penelitian di bidang teknologi
informasi; jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi
perangkat lunak hosting lainnya; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan
dan membuat penggunaan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat
yang terhubung ke jaringan; konsultasi teknologi dan layanan informasi di bidang jaringan komputer dan jaringan transmisi
data; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; layanan teknologi
informasi; manajemen sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain; memberikan informasi tentang
pemrograman komputer melalui situs web; memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs
web; memberikan informasi tentang teknologi komputer melalui situs web; mendesain pakaian; menyediakan fasilitas online
yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) audio, video, gambar foto, teks,
grafik dan data; menyediakan penggunaan sementara aplikasi online dan perangkat lunak; pembaruan perangkat lunak
pengolahan data; pemrograman program pengolahan data; penelitian di bidang teknologi informasi; penelitian di bidang
teknologi pengolahan data; penelitian, desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; pengembangan dan
pembuatan program komputer untuk pengolahan data; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler;
penulisan program pengolahan data; penyedia informasi pada teknologi komputer dan program melalui jaringan situs;
penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan
menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia layanan outsourcing di bidang konsultasi teknologi informasi; penyedia
layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer;
penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh
yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk komunikasi perangkat seluler; penyediaan situs media sosial;
penyediaan waktu akses ke Internet dan database komputer online; penyewaan program pengolahan data; perangkat lunak
sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan perangkat lunak aplikasi online; perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
manajemen jaringan komputer, manajemen infrastruktur jaringan, infrastruktur teknologi informasi, dan infrastruktur pusat
data; rekayasa teknologi informasi; saran, informasi, dan konsultasi sehubungan dengan jasa-jasa di atas, yaitu, konsultasi
keamanan komputer, konsultasi komputer dalam bidang keamanan komputer, konsultasi teknologi informasi, saran yang
berhubungan dengan desain perangkat keras komputer dan saran teknis sehubungan dengan operasi komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:32:23
540   EtiketJID2021083452

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Deppen HBTB Jl. Bunga 3 Blok B-4 No.37 Sukatani, Tapos, Depok, Kota
Depok, Jawa Barat, 16454

Tio Arief Darmawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Osume
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Osume adalah suatu penamaan yang merupakan sebuah singkatan dari Bahasa Jepang Osusume
yang berarti rekomendasi.

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa

penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Penjualan makanan
dan minuman secara online; Toko online di bidang makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:37:42
540   EtiketDID2021083453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Japos Raya No. A06 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan
Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15223, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15223

PT. ENDLESSAFE SINERGI SAFETINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENDLESSAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Oranye, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Alat Pelindung Diri; Cakram cermin pemantul untuk dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Gepyok

karet pemadam api; Kabel Listrik Tahan Api; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Pakaian untuk perlindungan
terhadap kecelakaan, iradiasi, listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Perangkat lunak yang
menjalankan fungsi pengawasan pada pekerja dengan kemampuan mendeteksi penggunaan alat pelindung diri; Pintu/tangga
keluar darurat pada saat terjadi kebakaran; Platform digital; Rompi jaring untuk keselamatan; Tabung pemadam api; Tongkat
pengatur lalu lintas berkilau atau mekanis (Traffic baton); Truk pemadam api (fire trucks); alarm, sensor alarm, dan sistem
pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat dan instrumen keselamatan dan
keamanan; alat dan sistem pemadam kebakaran; alat keselamatan diri; alat keselamatan kerja; alat pelindung diri (APD); alat
pemadam api; alat pendeteksi api; aparatus transvasing oksigen; balaclava tahan api; boot untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan api; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; detektor
kebakaran dan asap; ember api; helm pelindung; instalasi alarm; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; jas terbang tahan api; kacamata pelindung; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kaus kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kerucut keamanan jalan raya; kopling selang pemadam
kebakaran; kotak peralatan pemadan api; lampu lalu lintas; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; layar
asbes untuk petugas pemadam kebakaran; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung; mesin
pemadam kebakaran; mobil pemadam kebakaran; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; nosel selang pemadam
kebakaran; pakaian dan alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian pelindung untuk
keselamatan; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian tahan
api; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; palang pintu parkir otomatis; panel kontrol alarm kebakaran; pelindung body(body
protector) untuk keselamatan; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lutut dan
siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut; penguji alarm asap; peralatan dan perlengkapan
keselamatan jiwa; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara elektrik; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat
sinyal lalu lintas yang bercahaya; perisai pelindung genggam untuk digunakan oleh polisi; pompa kebakaran; reflektor untuk
sinyal lalu lintas; rompi keselamatan reflektif; sabuk Keselamatan; sarung tangan pelindung; sarung tangan tahan api; sarung
tangan untuk memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung tangan untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; selang pemadam kebakaran; selimut pemadam api; sensor alarm; sepatu boot untuk
perlindungan terhadap api; sepatu pelindung; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan api; sistem alarm kebakaran; sistem alarm kebocoran gas; sistem pemadam api; suar keselamatan
bercahaya; tali dagu untuk helm pelindung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:47:35
540   EtiketJID2021083454

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Malabar No. 38 RT/RW.  007/001, Guntur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

Nicolas Suhendra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erwyanti S.H.,LL.M
Komplek Pesona Khayangan Mungil 1 Blok W 1  Depok Jawa Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STEADFAST & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Komunitas di bidang olahraga; Lembaga pendidikan olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi
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olahraga; Penyelenggara acara olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang
berkaitan dengan kegiatan olahraga; jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan
aplikasi komputer; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang
disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan pendidikan dan
pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; memberikan
informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya;
mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal; organisasi turnamen olahraga;
pelatihan olahraga; pembinaan di bidang olahraga; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan kursi untuk
pertunjukan dan acara olahraga; pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas
olahraga untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:52:57
540   EtiketDID2021083455

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Japos Raya No. A06 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan
Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15223, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15223

PT. ENDLESSAFE SINERGI SAFETINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIREFIGHTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Alat Pelindung Diri; Cakram cermin pemantul untuk dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Gepyok

karet pemadam api; Kabel Listrik Tahan Api; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Pakaian untuk perlindungan
terhadap kecelakaan, iradiasi, listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Perangkat lunak yang
menjalankan fungsi pengawasan pada pekerja dengan kemampuan mendeteksi penggunaan alat pelindung diri; Pintu/tangga
keluar darurat pada saat terjadi kebakaran; Platform digital; Rompi jaring untuk keselamatan; Tabung pemadam api; Tongkat
pengatur lalu lintas berkilau atau mekanis (Traffic baton); Truk pemadam api (fire trucks); alarm, sensor alarm, dan sistem
pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat dan instrumen keselamatan dan
keamanan; alat dan sistem pemadam kebakaran; alat keselamatan diri; alat keselamatan kerja; alat pelindung diri (APD); alat
pemadam api; alat pendeteksi api; aparatus transvasing oksigen; balaclava tahan api; boot untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan api; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; detektor
kebakaran dan asap; ember api; helm pelindung; instalasi alarm; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; jas terbang tahan api; kacamata pelindung; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kaus kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kerucut keamanan jalan raya; kopling selang pemadam
kebakaran; kotak peralatan pemadan api; lampu lalu lintas; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; layar
asbes untuk petugas pemadam kebakaran; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung; mesin
pemadam kebakaran; mobil pemadam kebakaran; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; nosel selang pemadam
kebakaran; pakaian dan alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian pelindung untuk
keselamatan; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian tahan
api; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; palang pintu parkir otomatis; panel kontrol alarm kebakaran; pelindung body(body
protector) untuk keselamatan; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lutut dan
siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut; penguji alarm asap; peralatan dan perlengkapan
keselamatan jiwa; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara elektrik; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat
sinyal lalu lintas yang bercahaya; perisai pelindung genggam untuk digunakan oleh polisi; pompa kebakaran; reflektor untuk
sinyal lalu lintas; rompi keselamatan reflektif; sabuk Keselamatan; sarung tangan pelindung; sarung tangan tahan api; sarung
tangan untuk memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung tangan untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; selang pemadam kebakaran; selimut pemadam api; sensor alarm; sepatu boot untuk
perlindungan terhadap api; sepatu pelindung; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan api; sistem alarm kebakaran; sistem alarm kebocoran gas; sistem pemadam api; suar keselamatan
bercahaya; tali dagu untuk helm pelindung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 22:57:04
540   EtiketJID2021083456

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Kelapa Lilin 6 NG 12 no 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Calvin Widjaja
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANUKARI KOPI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu gelap
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 23:10:54
540   EtiketDID2021083457

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKINLOVINC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti bakteri; Busa tangan antibakteri; Cairan pembersih tangan; Deodoran spray; Desinfektan dan antiseptik; Gel

antiseptik; Krim Jerawat; Krim farmasi; Obat Pemutih; Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci tangan antibakteri; Sampo
rambut mengandung obat; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan
membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit
dan bibir; alkohol untuk penggunaan topikal; anti-inflamasi topikal; antiseptik; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung
obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan
terapi atau medis; cuci tangan anti-mikroba; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; gel
antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel untuk penggunaan
dermatologis; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk
penggunaan dermatologis; kosmetik yang mengandung obat; krim anti jerawat; krim bibir obat; krim kulit obat; krim obat; krim
obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat
untuk perlindungan kulit; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion
farmasi untuk kulit; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion tangan antibakteri;
lotion tubuh obat; lotion wajah obat; obat jerawat; obat pelembab bibir; obat salep bibir; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab wajah obat; pembersih antibakteri; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun kulit antibakteri; sabun
obat; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; salep obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; salep untuk mengobati ruam popok; sediaan anti-inflamasi; sediaan antibakteri; sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk mencegah
cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark;
sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat
untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit
obat; sediaan perawatan obat; semprotan antibakteri; serum; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; suplemen makanan dengan efek kosmetik; tisu basah antibakteri; tisu pembersih;
toner kulit obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 23:11:09
540   EtiketDID2021083458

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TELUK GONG JL. B NO. 205 RT;011 RW;008, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450

CHANDRA, lisa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: SIMBA PART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin

gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Mesin cup sealer;
Nozzle ( alat untuk mengatur hasil pembakaran mesin); Plunger ( pengatur hasil pembakaran mesin); bearing (bagian dari
mesin); mesin dan peralatan pertambangan; mesin diesel untuk mesin; mesin penanam benih pertanian; mesin pertanian;
mesin untuk kapal; rantai roller menjadi bagian dari mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 23:17:31
540   EtiketJID2021083459

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.07, Kota Tangerang, Banten
PT. BEAUTE HAUL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAUTY HAUL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BEAUTY HAUL bagian dari nama badan usaha pemohon yaitu PT. Beauty Haul Indonesia. BEAUTY
HAUL (35) daftar IDM000636293

591 Uraian Warna : biru, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan

urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen
usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi
untuk anggota; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi program penghargaan
insentif melalui penerbitan dan pemrosesan poin loyalitas dan penghargaan untuk pembelian barang atau jasa perusahaan;
Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema
insentif dan loyalitas untuk anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk
mengoperasikan komputer, sistem komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan
yang beroperasi untuk akses Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran;
Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen
ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti pemasaran
atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen penjualan peralatan elektronik untuk
penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi; Agen untuk transaksi komersial; Agen-
agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas
konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis Pasar; Analisis biaya dan
pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa nasehat,
informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang
teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di
bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya
dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa melalui jaringan komputer
global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan,
promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan
bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks
perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan
dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth penjualan
minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja; Counter untuk
penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan
tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi; Distribusi materi
publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi
perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-
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barang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan  bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biota-
biota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan

Halaman 540 dari 1263



administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-
mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-
bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
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perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

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

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

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

Halaman 550 dari 1263



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

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

Halaman 563 dari 1263



pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-
industri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-
dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-
barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; keagenan atau pialang untuk kontrak penjualan produk terkait dengan energi; kegiatan pemasaran dan
promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari informasi (dari konsultasi , -penasehat)
yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi dan analisis data bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis;
kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran poin dengan hak istimewa untuk
mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; kompilasi dan penyediaan informasi
bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi informasi di dalam database
komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep untuk makanan dan minuman,
tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara makan dalam rangka menjaga
berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan menu, rekomendasi menu,
makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi dan sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi elektronik; kompilasi dan
sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa
dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of
Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa
memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya
kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari
manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model,
algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau
informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk
mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika; kompilasi data matematika
atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar rahasia (informasi), yaitu daftar
dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data untuk orang lain; kompilasi
direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk
penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan
komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database komputer yang dapat
dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah; kompilasi informasi
ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis
data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi informasi ke dalam
register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi informasi lingkungan
ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi statistik;
kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang
berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan dengan sistem informasi;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi milis; kompilasi milis
langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe bisnis; kompilasi purwa
rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial; kompilasi statistik; kompilasi
statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial yang tidak
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berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; kompilasi statistik pasar; kompilasi statistik untuk
menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan
kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir [saran dan informasi
pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis; konsultasi akuntansi;
konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk
menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi bisnis dan layanan
informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran
dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis di
bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis profesional; konsultasi bisnis strategi
konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan
memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran
menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan;
konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi
kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis
mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang
transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan;
konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi
dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen
bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen
bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan;
konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai efisiensi manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik
yang dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit listrik swasta; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan;
konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis; konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di
bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi
pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan kerja;
konsultasi penempatan personel; konsultasi pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi
perekrutan; konsultasi perekrutan personil; konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi
perencanaan karir; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar;
konsultasi segmentasi pasar; konsultasi sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam
database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak;
konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran;
konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan;
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses
bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi
yang berkaitan dengan merger dan akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang
berkaitan dengan optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor;
konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan studi pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan
perjalanan bisnis; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi
kesehatan gigi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi
yang berkaitan dengan bea cukai; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan
administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu
kredit; layanan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan
relokasi personel; layanan administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan klien ke pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang
berkaitan dengan rujukan rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor,
bukan layanan penanganan kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor;
layanan agen hubungan masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan
layanan penanganan kargo; layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial;
layanan agen ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen
produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen
tenaga kerja yang berkaitan dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen
personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program
sukarela; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan
orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur
dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan
amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang
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kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir
dan melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber
daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big
data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis
yang berkaitan dengan transportasi barang dan jasa; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan
pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran
mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan
bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak
lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan branding perusahaan; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan distribusi grosir untuk anggur dan
minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan
distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi;
layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk artikel
perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan eceran atau grosir untuk barang cetakan;
layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk
beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk deterjen;
layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir
untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan eceran atau grosir untuk kakao;
layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk kertas dan alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik,
perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan
peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir
untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan mandi;
layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk sabun; layanan eceran atau
grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan eceran atau grosir untuk sepeda;
layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan eceran atau grosir untuk tas dan
kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan eceran atau
grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk pelumas dan bensin; layanan
evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional
dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan evaluasi, analisis dan
pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang
manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari
individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan fotokopi; layanan ganti jendela dan
pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan
grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk
manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir
untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk aparatur
veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel olahraga; layanan grosir untuk artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk bahan bakar; layanan grosir untuk
bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk benang; layanan grosir untuk bir;
layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk dekorasi meriah; layanan grosir
untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game; layanan grosir untuk gula-gula;
layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk kendaraan; layanan grosir untuk
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komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk kopi; layanan grosir untuk
makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol; layanan grosir untuk
minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk pelumas; layanan grosir
untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir untuk
peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan grosir untuk peralatan
olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan grosir untuk peralatan
pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi; layanan grosir untuk
peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk perangkat navigasi;
layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir untuk perlengkapan
mandi; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir untuk persiapan
dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian; layanan grosir
untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk
senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets; layanan grosir
untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan;
layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan
grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk
manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang
berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan
dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir
yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir;
layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan
dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan
grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan dengan
instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen
horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan dengan kakao; layanan grosir
yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang
berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan
mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup;
layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol,
kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian;
layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan grosir yang berkaitan
dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup
dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk
manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan masak;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan
grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras logam;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat navigasi;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan
perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat
tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan
artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan
wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan dengan produk kertas sekali
pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan sampah untuk hewan;
layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan smartphone; layanan grosir yang
berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan grosir yang berkaitan dengan
suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan dengan teh; layanan grosir yang
berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan
dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media; layanan husbanding adalah
layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan iklan baris; layanan iklan dan
informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek
atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan
pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara
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daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan
melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya;
layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui
televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan
pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan
iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk
mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan
bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke
dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara
lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang
berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan
untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek;
layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan
untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan
untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan;
layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan
iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas;
layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik;
layanan informasi bisnis di bidang analitik data
yang berkaitan dengan demografi pemasaran
dan pelacakan perilaku pembelian konsumen; layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk
perusahaan; layanan informasi direktori telepon; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang
disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi
pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan
informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier;
layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang
manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan
kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang
disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan komunikasi korporat; layanan konsultasi akuntansi
bisnis; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan konsultasi
bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis di
bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak,
dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis profesional; layanan konsultasi
bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan
konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba;
layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
akuisisi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-
profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
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pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan
peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang
disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan
manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan
manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan
administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising;
layanan merchandising untuk mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis;
layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi
penjualan; layanan organisasi untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pakar
efisiensi bisnis; layanan pelaporan pasar; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran produk; layanan
pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan
pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email; layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial
berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi
menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian
nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pemesanan
agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model; layanan pemesanan eceran melalui pos; layanan
pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan
grosir melalui pos; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori
pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang
pengambilan dan pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan
pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan
video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil; layanan pemesanan ritel online
melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan
perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan
pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan
pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan
kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang
energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk
rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian data
riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain;
layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan
pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi
dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web;
layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan
pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengaturan
tampilan etalase toko; layanan pengayauan; layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan
pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi
kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data
menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi, menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan
pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon
dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media
(internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian,
aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas
olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai
produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk
dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen,
dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan
penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan
penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan;
layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan
perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen
dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; layanan perbandingan harga energi; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang
terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan
perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi;
layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
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dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan
kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan
komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu,
mempromosikan jasa pihak lain; layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan perwakilan
penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah
dalam bentuk layanan pengiriman diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui
internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal orang
lain; layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat atau
tidak termasuk penggunaan kartu; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan rekrutmen
olahraga untuk atlet sekolah menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset pasar;
layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet
dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi; layanan
riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau grosir
untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk
foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau
layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk furnitur;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan alat
tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barang-
barang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan
ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan
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ritel untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi  yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yaitu administrasi hadiah diskon dan program loyalitas untuk memungkinkan
peserta memperoleh hadiah diskon dan poin yang digunakan untuk pembelian berbagai barang konsumsi; layanan ritel yang
berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu
seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan
untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan
dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan
dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk
digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan
ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel
yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan ritel
yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan ritel yang berkaitan dengan buah; layanan
ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan; layanan ritel yang berkaitan dengan bunga;
layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan dengan
dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan
dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel
yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan
kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang
berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan ritel yang
berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut;
layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel
yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan
ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan
payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang
berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup
dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
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pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan
ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan
ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran;
layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan ritel yang berkaitan
dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan
hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan
perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan ritel yang berkaitan
dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan
ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk hortikultura; layanan ritel yang berkaitan
dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu; layanan ritel yang berkaitan dengan
produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel yang
berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel yang berkaitan dengan
smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan
bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan tas; layanan ritel yang
berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk
hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas; layanan ritel yang
berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang disediakan oleh
suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang disediakan oleh toko
rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan
department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan
sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan strategi
komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan tampilan
merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam bentuk
layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen
proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online
yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan
ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen
strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata
untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko ritel yang
menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan alas
kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk manusia; layanan
toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir menampilkan
alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir
menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan bahan
bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang bawaan; layanan toko
grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir
menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah; layanan toko
grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan
toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir
menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan kain;
layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko grosir menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir menampilkan
kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk
olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan payung;
layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan
pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup dinding; layanan toko
grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir menampilkan peralatan
audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan hortikultura;
layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir menampilkan peralatan
memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam; layanan toko grosir menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir
menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran
hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan; layanan
toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko
grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko
grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko
grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas;
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layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat
tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir
menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online
yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko grosir yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan
toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan
seni; layanan toko grosir yang menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh;
layanan toko grosir yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko
grosir yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol;
layanan toko grosir yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan;
layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak
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komputer; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan
mandi; layanan toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan
toko grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang
menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online
yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi
suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci,
tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol,
gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
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ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan
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manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen
bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen
bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran
merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang
pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen
bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen
bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen
bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga;
manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis
pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan;
manajemen bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen
bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat
konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit;
manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis
seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen
bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko,
tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga,
masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor;
manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung
untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau
jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan
administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan  golf; manajemen dan administrasi bisnis
kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan
operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen
file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain;
manajemen informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di
bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha;
manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran,
autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan;
manajemen logistik pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen
penjualan real estat; manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku
cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia;
manajemen proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis
untuk orang lain; manajemen pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen
reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula;
manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang
menjual makanan ringan; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer
global; melacak dan memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau
konsumsi energi untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan
pameran dagang; melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian
dan studi pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan
insentif karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi
kelayakan ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar;
melakukan studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis
pasar; melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks
dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang
organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan
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amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui
Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan
informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan
saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang
pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program
penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
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melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
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orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan
waralaba; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di
internet; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk
orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas
online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia
layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan
komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan
melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga
melalui situs web; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-
commerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha,
semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs
web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan
pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang
penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan
informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk
kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai
periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa
pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan
layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang
berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan
direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online;
menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi
yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan)
dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian
pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan
layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain;
menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner; menyediakan manajemen bisnis
dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan
manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar
(marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau
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periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk mengenali, memberi penghargaan
dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan diri, amal,
kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan serta berbagi
produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan program
penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat
seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online;
menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial
atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran
untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu iklan di media
komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan luar
ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang
(trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan
mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting informasi dalam basis data
komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun dan menganalisis
informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan pelanggan CRM; menyusun data dalam
database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks informasi untuk tujuan
komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; merchandising produk untuk orang lain; minimarket;
model layanan agen perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan
pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi
dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang
lain; negosiasi kontrak dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak mengenai jual beli
barang daur ulang dan barang bekas; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang melalui pusat perbelanjaan di situs web;
negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman
pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat
perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui
surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara,
pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa
konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan administrasi armada transportasi; organisasi bisnis
dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen program insentif; organisasi dan
manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang
sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk;
organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi lelang Internet; organisasi pameran bunga dan
tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial
atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan
busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi
skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas
dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek;
outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran
dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang
oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan
untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait
dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online; pelelangan properti; pemantauan efektivitas
periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran; pemasaran acara;
pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data; pemasaran dalam rangka penerbitan
perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut; pemasaran
kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui
situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui
internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian dan pengelolaan
kartu keanggotaan penghargaan loyalitas; pemberian informasi bisnis mengenai penggunaan listrik; pemberian informasi
kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu,
peringkat dan ulasan restoran; pemberian informasi mengenai administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai administrasi
dan penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi mengenai administrasi program
penghargaan loyalitas dengan kupon dagang; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai
jasa kesekretarisan dan jasa konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang
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periklanan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi
mengenai konsultasi administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi
kecerdasan buatan; pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai
pelanggan; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis efektivitas periklanan; pemberian informasi mengenai
penyelidikan pertanyaan tentang bisnis; pemberian informasi mengenai promosi barang dan jasa pihak lain melalui skema
insentif promosi yang melibatkan perangko dagang; pemberian informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan
produsen produk; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis;
pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penagihan dan layanan penagihan yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan informasi;
penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di
situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam file komputer untuk
orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; pencarian sponsor;
pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data; pendaftaran
pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan analisis di
bidang manipulasi pasar; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei
bisnis; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang
berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen;
penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen;
penelitian periklanan; penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line
komputer; penempatan dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel;
penempatan pegawai; penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung);
penempatan staf; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk
mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin;
penerbitan, pembayaran dan pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin
elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan penyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara penerbitan dan
kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyajian iklan;
pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan
pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan
busana untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk
orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain,
termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan
skema loyalitas pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif
promosi dan penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeceran dari
barang (dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam
renang; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer;
pengelolaan file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara
elektronik; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan hubungan pelanggan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan
periklanan; pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan;
pengembangan bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye
komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan
pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan
strategi bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan
masyarakat; penghimpunan/ penerimaan/ penyimpanan dan penyediaan data informasi bisnis yang terkomputerisasi yang
tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengiklanan penjualan melalui elektronik;
pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui
pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain; pengindeksan web untuk tujuan
komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkajian
pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengolah kata; pengolah kata
terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; pengoptimalan lalu
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lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan
periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian kepribadian untuk
keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian psikometri untuk pemilihan
personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi kerja; pengujian untuk
menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset pasar; pengumpulan data dan analisis
statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan dengan analisis pasar; pengumpulan
informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer; pengumpulan informasi riset pasar;
pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan penjualan produk dan
jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi
dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan
analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian
risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit, benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk
menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan eceran (retail) program
perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran
dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor;
penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel
dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir
perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan; penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei,
bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet / online; penjualan spareparts
kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas;
penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas; penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang
untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contoh-contoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat
untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai,
peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan;
penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan,
pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet;
penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi
iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran
iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan
komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal
dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan];
penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui pos; penyebaran materi iklan secara online;
penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia
sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk
memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat kebugaran untuk menawarkan layanan
kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada
pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan bisnis operasional untuk perusahaan;
penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk
keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan
dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang
iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan fasilitas pasar
online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran;
penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat diakses konsumen bertujuan untuk
komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas
disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs
web; penyediaan informasi bisnis tentang artikel surat kabar; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata;
penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang
manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang
manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan
informasi komersial dari database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial
yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi konsumen untuk
orang lain tentang transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk
menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan
informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi
mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi
penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan barang daur ulang dan barang bekas; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial;
penyediaan informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi
penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi
perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk
dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan
informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk
kupon elektronik); penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan
barang dagangan dan peringkat penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi
yang berhubungan dengan harga dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan
jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan
informasi; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa
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perbandingan harga online; penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel
melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat
diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya;
penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain
terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web
dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara
daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online
(marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah
kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa;
penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan
ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat
kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu,
penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk
mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang
menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-
voucher belanja untuk kepentingan promosi; penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu
dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan dan
pemberian informasi mengenai peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan produsen produk; penyelenggaraan
pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk
keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
komersial; penyelenggaraan riset pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan
survei riset pemasaran; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan
bisnis; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan
terbaru; penyewaan bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi
pemasaran; penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan
mesin kantor; penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin
fotokopi dan pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital
[papan iklan]; penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan
publisitas; penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi
iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di
situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan
iklan; penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan
data; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi
publikasi; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai
sekunder litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan
penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
bekas; perdagangan mineral; perdagangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 23:34:36
540   EtiketDID2021083460

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Gaparman RT 12 RW 06 Desa Lesung Batang, Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten
Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33412

Susilawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Telinsong
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih, Hijau, Kuning, Coklat, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi Madu; Madu untuk Makanan manusia; madu; madu mentah [pemanis alami]; madu untuk makanan dan

minuman; madu, madu sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 23:37:15
540   EtiketDID2021083461

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTR 5 Cluster Kalimeris K.12/1 Rt 001/Rw 017, Burangkeng, Kec. Setu, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, 17320

Halim Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Al-Qarni
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon ikan; abon ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 23:43:53
540   EtiketDID2021083462

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Selamat No. 12 RT.004/RW.013 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, 28289

Riska Maghfira

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nalendatta
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cumi beku; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Gurita Beku; Kentang yang

dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan
makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau
didehidrasikan; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging;
Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; daging, beku; ikan beku; ikan beku yang dimasak; kentang goreng
beku; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan laut beku; makanan pembuka
beku terutama terdiri dari ayam; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama
terdiri dari unggas; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan,
diawetkan; udang beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 23:53:12
540   EtiketDID2021083463

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar RT 04 RW 05 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan
Kerinci , Kabupaten Pelalawan, Riau, 28381

Lely Husna

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Amaniky Go
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning emas, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pembuka beku yang sebagian besar

terdiri dari makanan laut; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; singkong beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 23:53:40
540   EtiketDID2021083464

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pengukiran I No. 20, Rt. 012-Rw. 003, Kel. Pekojan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

SENDI SISWANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TITANMEN
Merek Kata

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan,
larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan &
bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk
kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-
sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk
keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik);
Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan
kikis; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
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kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan
dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk
keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik];
gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah
[kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan
kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang
kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik;
highlighter (kosmetik); kain dan kertas abrasif; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk
kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang
tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh
dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik
untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; lembar abrasif; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion
berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
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keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta abrasif; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch
jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik);
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang
diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik
yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan
kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik);
produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun
kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik;
salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan abrasif; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim
tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan
kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk
menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas
organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater)
terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik
teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan
kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/11/2021 23:55:38
540   EtiketDID2021083465

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. DT Tunggul H. Perum Pinaringan C1 RT 002/RW 017 Kel sialangmunggu,
tampan, Kota Pekanbaru, Riau, 28299

Hilmah Zuryani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Qalundra
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi Madu; Madu untuk Makanan manusia; gula madu herbal; gula, madu, tetes (treacle); madu; madu herbal;

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 00:00:08
540   EtiketJID2021083466

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mohd. Ali no. 4 RT 004 RW 001 Kelurahan Padang, Kecamatan Senapelan, Kota
Pekanbaru, Riau, 28155

Rinaldi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAPITOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, Kuning, Hijau, Hitam,  Cream, Merah bata
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan
makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan
kafetaria; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe dan
restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin &
cafe; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; restoran,
bar dan layanan katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 00:02:41
540   EtiketDID2021083467

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.Beringin,Perum Pesona Beringin Asri Blok C9 Tahap 2 ,RT 003 RW 001,
Kelurahan: Sungaisibam, Kecamatan: Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, 28292

DWI APRIYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mami Syamil
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Hitam, Merah, Coklat , Hijau, Cream, Coklat Muda, Biru, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klappertaart; Kue; brownies; bubur; kue basah; kue sus; kukis (kue kering); pie kemiri; pizza===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 00:08:34
540   EtiketDID2021083468

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Merbau No 82, Perumahan Beringin RT002/RW006 Sidomulyo Timur,
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, 28125

Ratna Yanti Inma Putri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jajemon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ale jahe dari minuman jus jahe; Jahe ale; Lemon (sirup); Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari

buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; minuman
buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 00:11:01
540   EtiketDID2021083469

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pengukiran I No. 20, Rt. 012-Rw. 003, Kel. Pekojan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

SENDI SISWANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TITANMEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan ternak; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk

digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk,
sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung
satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Kasein untuk suplemen diet; Makanan batangan pengganti makanan suplement
nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur,
suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan
medis (food suplement); Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman suplemen berbahan baku
herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari
madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal
tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minyak buah merah
untuk suplemen; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk
meningkatkan energi; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk suplemen diet;
Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan
untuk tujuan perawatan kesehatan; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi
dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein
untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan
medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan
unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai
komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen
vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen
diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan
medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan
makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi
untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen kolostrum;
Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat
pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul
gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen
makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan
madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan
makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen
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makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk
manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan
yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat
berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri
asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna
hijau; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan
tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat
besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi
untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk
nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat
berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak
angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis,
salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu
hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur
untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan
minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; acai powder, suplemen diet;
aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan
sebagai suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen
pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; anti-dermoinfectives; anti-oksidan
untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan;
antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antikoagulan; antioksidan [suplemen
makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; bahan makanan,
suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek
menyehatkan; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bar energi suplemen gizi; batang energi digunakan sebagai suplemen
nutrisi; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk
digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); campuran minuman suplemen diet; campuran
minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi
bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman
suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen
makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; cuci tangan dengan antibiotik; energy
bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; gula susu [suplemen gizi]; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; kasein untuk suplemen diet; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi];
krim antibiotik; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan/minuman suplemen kesehatan; memberi makan suplemen
untuk keperluan dokter hewan; mineral dan suplemen mineral; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk
detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman suplemen diet;
minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan
medis; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; penangkal racun; pengganti makanan dan campuran minuman
suplemen diet untuk keperluan medis; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai
suplemen diet; produk dan suplemen makanan kesehatan; protein untuk suplemen diet; ragi bir untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; royal jelly [suplemen gizi]; sabun antibakteri; salep antibiotik; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-kanker;
sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic; sediaan nutraceutical untuk
digunakan sebagai suplemen diet; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi;
sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); semprotan antibakteri; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serbuk kalsium (suplemen);
suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis;
suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin;
suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan;
suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet
dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa;
suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet
probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet
seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi
manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan
kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan
suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran;
suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul;
suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis;
suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi
dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran;
suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama
terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi
terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk
bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk hewan; suplemen gizi untuk keperluan kesehatan
hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal;
suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui;
suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan; suplemen
makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis
kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan berbasis
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quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis;
suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam
bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet;
suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; tablet antibiotik; tablet hisap
suplemen seng; tambalan suplemen vitamin; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen
vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 00:38:26
540   EtiketDID2021083470

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.SURUJI 43  RT.012  RW.001  KEPANJEN , MALANG, Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65163

FENI PURNAMAWATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AAMANEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Home Peeling wajah; Hyaluronic

serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak;
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim tabir surya; Krim
wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion pelembab (kosmetik);
Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Losion perawatan kulit; Losion susu untuk membersihkan wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik);
Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pembersih Wajah [Cleanser]; Perawatan anti-penuaan; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan;
Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat;
Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun jerawat; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan-sediaan dan losion
untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk
keperluan kosmetik; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik);
Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Vitamin
rambut; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; cotton buds untuk keperluan kosmetik; emolien rambut
untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens pemutih; esens wajah; formula anti-kerut;
foundation; gel kecantikan; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel-gel
perawatan kulit; hidrator kulit; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up;
krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah;
krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah
kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah dan tubuh; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah;
losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion
kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit berbentuk
losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah;
parfum; parfum dan cologne; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion
dan semprotan; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih wajah;
pembersih wajah tidak mengandung obat; pemutih bokong; pengelupas sel kulit (peel) wajah; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; preparat pelembab [kosmetik]; produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk
perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun
batang; sabun lidah buaya; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan
untuk wajah; sabun wajah; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo ketombe tanpa obat; scrub pengelupasan untuk tangan;
scrub pengelupasan untuk wajah; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan
kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan wajah
kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan
pencerah (kosmetik); serum wajah; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; tabir surya berbentuk losion
dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; toner kulit; toner kulit non-obat; toner
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wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 01:24:59
540   EtiketJID2021083471

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sovereign Plaza Lantai 5 Unit A, Jl. TB Simatupang Kav. 36 RT. 002/RW.
002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT GRAHA MITRA ASIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Deddy Firdaus Yulianto  S.H., LL.M
AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor   (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GREENLAND KEMANG BOGOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau dan abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen dan valuasi real estat; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman,

dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas
serta kelengkapan terkait real estat; Pengelolaan rumah/ apartemen; Penyewaan ruang pertemuan; Penyewaan ruangan
serba guna; agen perumahan; akuisisi real estat untuk orang lain; broker, penyewaan dan penyewaan real estat; jasa agen
real estat untuk penyewaan gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan
informasi yang berkaitan dengannya; jasa penyewaan perumahan; jasa penyewaan properti komersial; jasa penyewaan
rumah; jasa penyewaan tempat bisnis; jasa penyewaan untuk liburan, yaitu, penyewaan rumah untuk liburan, kondominium,
kabin, dan vila; konsultasi manajemen real estat; layanan agen estat dan penyewaan properti; layanan real estat; manajemen
bangunan [layanan real estat]; manajemen pasar (real estat); manajemen real estat, perumahan dan tanah; manajemen
rumah (real estat); memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; penjualan real estat; penyewaan
gedung; penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan tanah; sewa real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 03:18:45
540   EtiketDID2021083472

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. PAKOJAN RT. 001 RW. 003 KEL. PAKOJAN - KEC. PINANG, Kota Tangerang,
Banten

RAFSEND GAMAYEGIFTRA ENDRICH SON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENDRICH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerudung kepala; baju; celana pria; celana untuk wanita; kaos kaki; pakaian pria; pakaian wanita; sandal untuk pria;

sandal untuk wanita; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 05:28:11
540   EtiketDID2021083474

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br. Batur Sari, Mengwitani, , Kabupaten Badung, Bali, 80351
Ketut Widyani Astuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP BIMA SRUTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat muda, hitam, putih, abu, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi stamina yang mengandung obat; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman suplemen berbahan baku
herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal
kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional,
Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak
angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis,
salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu
hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur
untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan
minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; suplemen dan sediaan herbal;
teh herbal untuk tujuan pengobatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 05:31:28
540   EtiketDID2021083475

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BATU INDAH VI NO. 19
RT/RW: 005/003
KEL/DESA: BATUNUNGGAL
KECAMATAN: BANDUNG KIDUL, Kota Bandung, Jawa Barat, 40266

Ir YUSUP MUNAWAR, MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUKALARANG FARM & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Oranye, Abu-abu,
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sayuran segar; benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk menanam sayuran; buah - buahan dan sayuran

segar yang belum diolah; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu
segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; sayuran akar segar; sayuran akar segar
yang bisa dimakan; sayuran hidroponik segar; sayuran mentah, belum diproses; sayuran segar dan belum diproses; sayuran
segar organik; sayuran, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 05:36:47
540   EtiketDID2021083476

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Warinoi Timur V, Cluster Griya Warinoi Kav. 9, Bunulrejo, Kota Malang, Jawa
Timur, 65123

Laksita Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: slöja (dibaca sleiya yang artinya kerudung/hijab dalam bahasa swedia)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merk slöja berasal dari kata slöja dari bahasa Swedia yang berarti kerudung/hijab. Digunakan sebagai
brand merk hijab/baju muslimah di Indonesia

591 Uraian Warna : dark grey, white, orang, dan silvery blue dalam bentuk 3D-nya
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab; Hijab olahraga; Syal untuk menutup kepala; baju busana muslim; bandana [syal]; dalaman jilbab; gamis; jilbab; syal

bahu; syal dan jilbab; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal wol; syal yang melingkar di leher===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 05:44:50
540   EtiketJID2021083477

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BATU INDAH VI NO. 19
RT/RW: 005/003
KEL/DESA: BATUNUNGGAL
KECAMATAN: BANDUNG KIDUL, Kota Bandung, Jawa Barat, 40266

Ir YUSUP MUNAWAR, MM
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUKALARANG FARM & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Oranye, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup,

buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 05:56:19
540   EtiketDID2021083478

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2301 E. 7th Street, A225 Los Angeles, California, United States of America 90023
Pant Saggin LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PSD
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===kaus kaki; pakaian dalam; pakaian dasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 05:59:26
540   EtiketJID2021083479

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BATU INDAH VI NO. 19
RT/RW: 005/003
KEL/DESA: BATUNUNGGAL
KECAMATAN: BANDUNG KIDUL, Kota Bandung, Jawa Barat, 40266

Ir YUSUP MUNAWAR, MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUKALARANG FARM & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Oranye, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===berkebun; desain dan pemeliharaan kebun; desain lansekap berkebun untuk orang lain; desain lansekap dan layanan

berkebun; jasa-jasa penasehatan hasil panen yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan; layanan berkebun dan
memotong rumput; memberikan informasi tentang berkebun; penanaman pohon; penanaman pohon kebun; penyewaan
hewan untuk keperluan berkebun; penyewaan peralatan berkebun; perawatan kebun; perawatan kebun atau bunga;
pertamanan (landscaping) dan perawatan kebun-kebun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 06:12:15
540   EtiketDID2021083480

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Warinoi Timur V, Cluster Griya Warinoi Kav. 9, Bunulrejo, Kota Malang, Jawa
Timur, 65123

Laksita Utama
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: chickana (di baca cikana)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : gabungan dari kata chicken dan ana sehingga membentuk kata chickana yang berarti aneka produk
olahan berbahan dasar daging ayam.

591 Uraian Warna : dark grey, orange, dan putih serta gradasi silvery blue (dalam bentuk logo 3D-nya) menyesuaikan dengan background yang
digunakan

511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Hamburger sandwiches; burger kalkun [sandwich];

burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; hamburger
[sandwich]; sandwich burger daging sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 07:07:45
540   EtiketDID2021083481

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN III DESA MAUR LAMA KECAMATAN RUPIT, Kabupaten Musi Rawas Utara,
Sumatera Selatan, 28291

BANGKIT KAROMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Androw
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik ceker ayam; Keripik talas; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik jamur; keripik kentang; keripik pisang;

keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik usus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 07:17:02
540   EtiketDID2021083482

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Babakan RT 006 RW 003 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang,, Kota
Tangerang, Banten, 15118

Andi Kaisar Asfar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: C-MORE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan

kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up
[kosmetik]; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
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keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik===
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna orange dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan komputer, yaitu, jasa komputer, yaitu, menciptakan dan hosting suatu komunitas online untuk jejaring sosial,

tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Layanan komputer,
yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi
informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Layanan komputer, yaitu, menciptakan
komunitas online untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas
virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik
umum kepentingan sosial; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk
berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan mereka, membentuk komunitas virtual, terlibat dalam
jejaring sosial, dan bertukar dokumen; Menyediakan perangkat lunak yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial; Penyediaan penggunaan aplikasi
seluler dan perangkat lunak komputer pribadi yang tidak dapat diunduh untuk membuat komunitas virtual bagi pengguna
terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, untuk memfasilitasi ulasan konsumen, dan untuk terlibat dalam jejaring sosial dan
komunitas di bidang kosmetik, perawatan kulit, serta produk dan layanan kecantikan.; Penyediaan pengunaan sementara atas
perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh online untuk mengakses streaming file audio dan video, permainan,
jaringan sosial, file teks, dan file multimedia, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat database informasi
dan data yang dapat ditelusuri untuk basis data jejaring sosial peer to peer (salah satu model komunikasi dua arah antar
pengguna komputer melalui jaringan komputer atau Internet tanpa melalui server); hosting ruang memori elektronik di Internet
untuk media, situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); jasa hosting situs web
interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa layanan
komputer, yaitu, menciptakan komunitas virtual online bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam
diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan  transaksi digital yang
terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau
buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol
(VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online;
jasa penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler yang tidak dapat diunduh untuk komunitas
virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau
paling tidak yang aman; jasa-jasa komputer ialah penciptaan dan komunitas online untuk para pemakai yang terdaftar untuk
berpartisipasi pada diskusi-diskusi,  mendapatkan feedback dari teman sebaya, membentuk komunitas-komunitas virtual dan
menggunakan pada jaringan sosial; jasa-jasa penelitian dibidang media sosial; layanan komputer, yaitu, menciptakan
komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan tantangan, memamerkan keterampilan
mereka, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan mereka, membentuk komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial dan
meningkatkan bakat mereka.; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas online bagi pengguna terdaftar untuk
terlibat dalam jejaring sosial; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas virtual untuk pengguna terdaftar
untuk mengatur grup/kelompok, rapat/pertemuan (meetings), dan acara, berpartisipasi dalam diskusi dan terlibat dalam
jejaring sosial, bisnis dan komunitas; layanan komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan
pengguna online dan menciptakan/membuat umpan media sosial; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna
kemampuan untuk terlibat dalam jejaring sosial dan mengelola konten jejaring sosial mereka; menyediakan fasilitas online
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi
jejaring sosial dan bisnis, untuk mentransfer dan berbagi informasi tersebut di antara beberapa (multiple) fasilitas online untuk
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terlibat dalam jejaring sosial, dan untuk mengelola akun jejaring sosial mereka; menyediakan konsultasi teknologi di bidang
media sosial; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial,
menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam
memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks,
pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan solusi otomatis untuk memungkinkan organisasi mengintegrasikan
menerjemahkan dan menyusun data ke dalam wawasan yang dapat ditindaklanjuti manajemen hubungan pelanggan CRM
manajemen kinerja penjualan otomatisasi penjualan otomatisasi pemasaran layanan dan dukungan pelanggan pemasaran
dan periklanan yang dapat disesuaikan manajemen dan publikasi media sosial dan analisis bisnis; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial di bidang investasi; menyediakan perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk memungkinkan jejaring/jaringan
sosial di antara pengguna; menyediakan perangkat lunak untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan
transmisi audio, video, gambar, teks, konten, dan data; menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan mengelola profil
media sosial dan akun pengguna; menyediakan perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; pengaturan situs web
untuk jasa jejaring sosial yang tersedia di Internet untuk tujuan interaksi antar pengguna; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring
sosial, mengembangkan aplikasi perangkat lunak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-
visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemetaan sosial dan tujuan;
penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer untuk situs web jejaring
sosial; penyediaan situs media sosial; penyewaan ruang memori pada server untuk interaksi pengguna jejaring sosial di
internet; penyewaan ruang memori server untuk server jejaring sosial agar para pengguna dapat berinteraksi di Internet dan
pemberian informasi mengenai hal itu; perangkat lunak asisten sosial; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS] untuk jejaring
sosial; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten
jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video,
data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi,

distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten
hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan dalam bentuk
penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi secara langsung;
Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik,
kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara
yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas
partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform
berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan
transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat berinteraksi untuk
tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan permainan video online;
Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan komputer
dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh
dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan
segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa
mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan,
acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa
pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan
langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu
penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan
hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai
platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi
di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik
dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film
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bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa
hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit,
media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita
dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel,
yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu,
penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi,
program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan
visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan
kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video;
jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung
yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line
melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer
secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop,
program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan
buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan
dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program
pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio,
program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan hiburan,
olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman
seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini,
dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan
komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan
mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan 
informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan
budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa
penyewaan mesin di tempat hiburan di koridor beratap; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating),
dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang
berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi,
pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Layanan
hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi,
produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan film, musik, olahraga,
video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan
edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum
melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan,
pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana pengguna
dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan
akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, video, audio,
visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan
dengan kendaraan bermotor; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan
mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang
program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan program hiburan over the top
(OTT) di bidang kepentingan umum; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor
untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara
budaya dan olahraga; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya;
Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online
dari basis data komputer atau Internet; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast,
blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada
kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara
yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi hiburan
dalam bentuk seri televisi; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik,
permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan
radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak,
panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku
mewarnai, buku aktivitas anak dan majalah di bidang hiburan; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan;
hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio
langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi;
hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran;
hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan
dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan
dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan
dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat
permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan
olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni;
hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan
sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat
pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret;
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hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di
bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi
langsung; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan
dan kegiatan olahraga; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi; informasi yang berkaitan
dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global;
informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan
komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa
entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan
multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa hiburan berupa jasa
produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui
televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata
taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film,
video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan
video; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan yaitu
rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan streaming; jasa hiburan yang
disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa
hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film
(movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya
menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film
(movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya
menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara dari
permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu
produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di
bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi
dengan aspek taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video
dan olah raga elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
realitas maya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan
penggunaan sementara program permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan
permainan, puzzle dan informasi mengenai permainan gawai; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa pelatihan di bidang
musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu,
pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa/layanan hiburan,
yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah (augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
(games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented
reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan
konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan
dengan kapal pesiar dan wisata; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; konsultasi di bidang pendidikan dan
hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan
lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konten hiburan, termasuk konten
interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan arcade hiburan; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang
disediakan oleh galeri seni; layanan fan club berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri
seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan secara
online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan hiburan; layanan hiburan audio;
layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia;
layanan hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan
hiburan dalam sifat kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat;
layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan hiburan dalam sifat kontes
jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing; layanan hiburan dalam sifat
kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan
dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi;
layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi
yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan;
layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan
hiburan kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi
untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online;
layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi; layanan hiburan yang disediakan
oleh grup musik; layanan hiburan, yaitu, memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan;
layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang
dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil
musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh
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melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan game realitas
tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi,
dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan
pendidikan); layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub
malam [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan pendidikan dan hiburan;
layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan, pelatihan dan
hiburan; layanan penghibur; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk
disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi perangkat lunak hiburan multimedia; layanan
pusat hiburan; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; memberikan informasi hiburan
kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan
penumpang memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; mengatur acara film untuk tujuan hiburan;
mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan
melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi
anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan
atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau
hiburan; mengatur malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan
budaya dan hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur upacara penghargaan
dan malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengorganisir acara menjadi
penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya,
artistik dan pendidikan; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir dan
mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran
dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park);
menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan hiburan melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan layanan
arcade hiburan; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan
publikasi online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten hiburan; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan
budaya, pendidikan, atau hiburan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi festival arsitektur untuk tujuan
budaya atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya
atau hiburan; organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya
dan olahraga; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara
budaya; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan,
budaya dan pendidikan; pemberian informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan;
pemberian informasi mengenai jasa taman hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pembuatan,
pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni,
budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan
minat manusia; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan;
pendidikan di bidang musik dan hiburan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan komputer dan
perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua untuk hiburan;
pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program
televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung,
menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi
online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan;
penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan informasi dalam bidang
hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam;
penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs
web; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga
informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan
program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyelenggaraan acara
hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan
pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan
demonstrasi politik; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan
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pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
promosi sehubungan dengan peragaan busana; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; presentasi acara hiburan langsung; presentasi pertunjukan hiburan langsung; produksi dan
presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau
program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan taman hiburan;
produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan konten hiburan; publikasi buku dan
majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; reservasi hiburan dan kesenangan; taman hiburan dan
layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 07:27:22
540   EtiketJID2021083485

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipta Karya Gg Lumba-Lumba Blok C2 , RT 005 RW 004 Kelurahan
Sialangmunggu Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, 28123

Dewi Ismiyanti Wahyuningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker

kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; TOKO SERBA ADA; Toko
yang menjual pakaian; toko; toko grosir; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 07:35:09
540   EtiketDID2021083486

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Taskurun GG.Tunas Karya No 10 RT005/RW002, Kel. Wonorejo, Kec.
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, 28125

Dian Adriani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapoer AuflanaJ10
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Marun, Kuning, Merah Jambu, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan; Keripik ubi aneka rasa; keripik kentang; keripik pisang; keripik singkong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 07:37:58
540   EtiketJID2021083487

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Office 8 Level 18 A SCBD, Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53 Kelurahan
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12120., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12120

PT. ERDE Kreatif Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EKRESA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs

web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga,
yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan
konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan
olahraga; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan
acara dengan partisipasi; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya
hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan,
budaya dan hiburan; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni
secara langsung maupun yang direkam; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan
budaya.; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan
acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pengadaan tiket dan
informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Pengaturan acara hiburan; Penyelenggara acara olahraga; Perencanaan acara
dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan
sosial; cacat untuk acara olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan
lapangan; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan
dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat turnamen tenis; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer
disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau
informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan
cryptocurrency (mata uang virtual).; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan
melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan
yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara
olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; layanan amal, yaitu, menyediakan
televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan
oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan;
layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan
dalam sifat kontes judo; layanan hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan
hiburan dalam sifat kontes kickboxing; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat kontes
tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi
program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di
alam kontes muay thai; layanan hiburan kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan
menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan online; layanan hiburan
sifat kontes taekwondo; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub malam [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan
yang disediakan melalui Internet; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh
asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus; melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara
hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara
pendidikan; melakukan kegiatan hiburan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran
langsung radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film untuk tujuan
hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara hiburan; mengatur acara
hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan
acara atletik perguruan tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan
melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan
melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan
melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan kegiatan
hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang
hiburan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi
dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; mengatur malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur
pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur upacara penghargaan dan malam gala untuk tujuan

Halaman 603 dari 1263



hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan;
mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan
hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan
acara olahraga dan budaya; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak
untuk tujuan pendidikan; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan seni; organisasi acara budaya untuk tujuan
amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga; organisasi acara di bidang arsitektur untuk
keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara
hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan
budaya; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi
acara olahraga untuk tujuan amal; organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para
profesional dan eksekutif; organisasi acara tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi dan mengatur acara musik
dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi kegiatan hiburan untuk
perkemahan musim panas; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi olahraga
komunitas dan acara budaya; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi peragaan busana untuk
tujuan hiburan; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya
atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan
budaya, acara dan kegiatan lainnya; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pemesanan kursi
untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pendidikan di bidang musik dan hiburan; pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan;
pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan
dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub
malam; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi,
konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan,
permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan
pameran di bidang hiburan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan
peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; persiapan
surititles untuk acara teater langsung; presentasi acara hiburan langsung; produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan
audio; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi
hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi program
televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 07:38:25
540   EtiketJID2021083488

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Office 8 Level 18 A SCBD, Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53 Kelurahan
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12120., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12120

PT. ERDE Kreatif Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EKRESA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa manajemen bisnis khususnya

manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Layanan manajemen risiko
bisnis; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen
bisnis; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan
informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis di
bidang waralaba; bisnis dan manajemen; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa agen bakat dalam sifat manajemen
bisnis artis yang tampil; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen
bisnis komersial; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; konsultasi bisnis dan
manajemen; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen risiko bisnis;
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layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang
manajemen strategis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
proyek; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian
nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan
presentasi; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan;
manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis
diskotik; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis
hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial;
manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet
grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen
bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis
praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk
orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis
seniman pertunjukan; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian
waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen catatan bisnis; manajemen dan administrasi
bisnis; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis;
manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen informasi bisnis; manajemen model bisnis; manajemen proyek bisnis;
manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis; pengawasan manajemen bisnis; penyediaan informasi di
bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi
manajemen bisnis; perencanaan manajemen bisnis; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; saran dan bantuan
manajemen bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 07:39:35
540   EtiketDID2021083489

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Warung Tanjung RT.02/RW.04 Desa Pasawahan, Kabupaten Garut, Jawa Barat,
44151

Denis Safitri, Asep Ikna

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D&A Hijab
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : - Background warna pink (merah muda) menggambarkan ke feminiman karena produk kami ditujukan hanya untuk wanita.
- logo kami berwarna putih menggambarkan kesucian yang mana sangat identik dengan hijab.

511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 07:41:04
540   EtiketDID2021083490

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Brigjen Katamso No. 58, Kebayan 1 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia, 57212, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57212

PT Geprek Grup Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TC
Merek Kata dan Lukisan

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

Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam Bumbu Sate;
Ayam Cabai Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek Cabe Hijau;
Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning;
Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik; Ayam Kecap;
Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng; Ayam Suwir
sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam crispy isi keju
(Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek; Ayam geprek
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dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa; Ayam kremes;
Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Bakso dan/atau kue
(perkedel) ikan dan ayam; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Bekakak Ayam; Crispy original (Ayam goreng Ayam
tepung original); Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Gulai ayam;
Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Keripik ceker
ayam; Krengsengan Ayam; Kulit Ayam Goreng Tepung; Lansyen ayam; Makanan ringan ayam goreng; Masakan olahan ayam
yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Olahan ayam kampung; Opor Ayam; Pepes Ayam; Produk makanan yang
terutama mengandung ikan atau ayam; Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Sate Ayam;
Sate Sosis Ayam; Sate Telur Ayam; Semur Ayam; Sosis ayam; Tahu kering dengan ikan/ayam; Tum Ayam; Usus Ayam
Goreng Tepung; Usus ayam; ayam; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam
giling; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam kecap; ayam kukus; ayam
panggang; ayam pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah; bakso ayam; bakso isi daging ayam cincang; bakso sosis ayam;
bakso tahu ayam; bakso telur ayam; bayam, beku; bayam, dimasak; bayam, kalengan; busa ayam; daging ayam; daging ayam
kemasan; daging ayam yang diasinkan; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan
dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; dendeng
ayam; esens ayam; fillet dada ayam; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta cabai yang
difermentasi (Dak-galbi); kaldu ayam; keripik bayam; kornet ayam; kroket ayam; makanan beku (makanan terbuat dari
daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri
dari ayam; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan;
minyak bayam; nugget ayam; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger; onigiri ayam; pengganti
makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; salad ayam; samgyetang
[Sup ayam ginseng Korea]; sayap ayam; sosis solo ayam; telur ayam; terrines ayam; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas
Jepang)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 07:41:09
540   EtiketDID2021083491

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH. Harun Nafsi GG Muhammad RT 021 RW 000 Kel/Des Rapak Dalam, Kec.
Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75131

Risdayatul Azizah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RISBEAUTE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bubuk bahan

minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan
dasar teh herbal; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Es untuk minuman penyegar; Jus jahe [minuman];
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang
Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai;
Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh
termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar
kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan
dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh
bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan
dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa
susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman
jahe (teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman
karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman
kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk
daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa
ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa
susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa selain minyak
essensial untuk minuman; Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Sediaan untuk membuat minuman
coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk;
Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Trehalosa untuk makanan dan minuman; affogato [minuman berbasis kopi
yang mengandung es krim]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk
makanan dan minuman; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; coklat berisi ekstrak buah; ekstrak malt digunakan
sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak, selain minyak
esensial, untuk minuman penyedap; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk
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makanan atau minuman; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; madu untuk makanan
dan minuman; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu;
minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu,
krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar
kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba,
jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan
cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar
teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar
teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus
buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji
kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso, es krim dan
brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal
alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu;
minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih
menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan
buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao;
minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh;
minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan
bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk
coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan
dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi
(coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat
minuman; pati untuk makanan dan minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa
almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah,
selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak
esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa teh untuk makanan
atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila
untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman;
sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan
untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman cokelat ; sirup pati bubuk untuk makanan dan minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman; susu malt menjadi
perasa untuk minuman; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tepung untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 07:55:57
540   EtiketJID2021083492

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Puspa Bangsa Blok W 8 No 10 Taman Cimanggu , Kota Bogor, Jawa Barat,
16164

drg Chininta Pratamasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: fast dental for family and aesthetic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : fast dental untuk keluarga dan estetika
591 Uraian Warna : hijau mint dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan klinik gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:07:08
540   EtiketDID2021083493

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ikhlas 1 No. 21 RT 02 RW 01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya,
Kota Pekanbaru, Riau, 282824

Indah Permata Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COKOFORIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : KUNING, PUTIH, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Permen cokelat; bahan makanan mengandung cokelat; batangan berbahan

dasar cokelat; cokelat; cokelat batangan; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; minuman cokelat; pasta cokelat;
produk cokelat; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:10:36
540   EtiketDID2021083494

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Paradise Serpong City J51/28 RT 04 RW 08, Kel. Babakan, Kec. Setu, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15315., Kota Tangerang Selatan, Banten,
15315

Nuraini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: halomam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Orange, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian

dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian
Kepala (Pakaian)); Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Cimata (Pakaian Adat);
Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala
(pakaian); Ineun Mayok (Pakaian Adat); Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan
kemejas (pakaian); Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian
Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga;
Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Tidur; Pakaian anak-
anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita,
dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu,
atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam;
Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat
cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian linen; Pakaian longgar;
Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian penutup di pantai;
Pakaian pramuka; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur dan
pakaian malam; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu
olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat
dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian,
yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja,
sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala;
Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian
renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan,
pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam
wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian
yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian
renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki
elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan,
celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat,
rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-
gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
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stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-
pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk
dan ikat pinggang untuk pakaian; Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main;
Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos
Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk
Penutup Kepala); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Tudung kepala
(Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat);
Ulos (Pakaian Adat); alas kaki untuk anak-anak; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; baju
kaos [pakaian]; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju rajut (pakaian); baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan
penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat;
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices
[pakaian dalam]; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian
dalam untuk wanita); dasi (pakaian); gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-
jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets
for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari
pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hanbok modern
[pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket
barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga
potong [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kantong untuk pakaian; kaus [pakaian]; kemeja [pakaian bisnis];
kemeja untuk dipakai dengan jas; kepala membungkus [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian];
korset menjadi pakaian dalam; kurta (pakaian); lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; masker wajah
musim dingin [pakaian]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; pakaian; pakaian [pakaian];
pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian
basah untuk ski air; pakaian bawahan untuk pria; pakaian berbahan denim; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak;
pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam
bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam
rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam
wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian
dan celana untuk yoga; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian hangat;
pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kedap air; pakaian kerja; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga;
pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian luar tahan air; pakaian luar
tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian
luar untuk bayi; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian mandi; pakaian olahraga; pakaian olahraga
muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pendaki; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram;
pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja
rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian
renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ruam;
pakaian santai; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra;
pakaian tahan air; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air;
pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal;
pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian
tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional
Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian
untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk olahraga; pakaian
untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita; pakaian wol; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang
menyerap keringat; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala
untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos,
kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur;
penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penyangga pakaian; rajutan [pakaian];
rok [pakaian bisnis]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain
[pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selempang untuk dipakai;
selimut dpt dipakai; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu untuk pakaian
santai; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga,
yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu yang dipakai pada acara semi
formal sampai formal untuk wanita dan pria; set pendek [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip  pakaian dalam; sriwal (pakaian); tali bra [bagian dari pakaian]; tali
untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:11:16
540   EtiketDID2021083495

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Sinar Waluyo Utara 922 Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah
Alexander Felix

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lily towel
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ungu dan emas untuk tulisan
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===handuk kamar mandi dari tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:24:59
540   EtiketDID2021083496

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT 01 RW 01 Desa Karangrejo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
Heri Susanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Garam Nyi Ronggeng
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Kuning, Hijau, Coklat, Hitam, Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam meja; garam; garam untuk memasak; garam yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:27:33
540   EtiketDID2021083497

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA BEKASI KM.23,4, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT. NAPOLEON LIGHT INDUSTRIES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 693 LD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENAHAN DAUN PINTU GERBANG DARI LOGAM; Alat buka pintu dari logam, bukan-listrik; Alat kelengkapan dari

logam untuk saluran udara yang dimampatkan; Alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah; Barang-barang dari besi untuk
jendela; Barang-barang dari besi untuk pintu; Barang-barang kecil dari perangkat keras logam, yaitu, mur, sekrup, baut, mesin
cuci, pegas; Baut jendela dari logam; Besi siku; Engsel pintu dari logam; Gembok; Gembok dari logam, selain elektronik;
Gerendel dari logam; Grendel pengunci; Grendel pintu dari logam; Grendel pintu rantai dari logam; Kait jendela dari logam;
Kaki Meja Stainless; Klem logam; Kunci dari logam; Kunci dari logam (kecuali elektrik); Kunci dari logam untuk tas; Kunci
grendel dari logam; Lis dari logam; Logam penahan pintu; Mur mata; PENHENTI JENDELA DARI LOGAM; Paku; Paku keling,
kram dan paku logam; Papan penutup tepi atap dari logam; Pegangan Pintu Stainless; Penahan dari logam; Pengencang dari
logam; Penjepit kaca dari logam; Peralatan dari logam untuk jendela dari kaca; Perlengkapan dari logam untuk perabotan
kantor; Perlengkapan jendela dari logam; Perlengkapan logam untuk perabotan; Pintu kait logam; Rangka Pintu Kaca
Stainless; Tali pengancing dari logam untuk jendela; Tirai dari logam dipakai di luar rumah; Tombol dari baja; alat kelengkapan
pipa [sambungan] dari logam; alat kelengkapan selang logam; bahan logam untuk bangunan atau konstruksi; barang-barang
besi; barang-barang dari besi; baut cincin; baut kunci logam; baut logam; baut mata; baut terkunci logam; baut, flat; colokan
dari logam untuk mandi; colokan dari logam untuk tenggelam; colokan logam untuk mandi; coran logam; dudukan/ penyangga
dari  logam untuk perabotan; engsel; engsel dari logam; engsel dari logam untuk kamar mandi; engsel dari logam untuk pintu
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dan jendela; engsel jendela logam; engsel lantai logam; engsel pintu logam; fitting logam untuk membangun; fitting logam
untuk pipa; fitting logam untuk pipa fleksibel; fitting logam untuk pipa kaku; fitting logam untuk tempat tidur; flaps pintu logam;
gagang / pegangan tangan dari logam untuk kamar mandi, bathtub/bak mandi,; gantungan baju dari logam; gembok; gembok
logam; handuk kait logam; hardware * logam, kecil; interior jendela logam; item kecil hardware logam; jambs pintu logam;
jendela engkol logam; kait [logam hardware]; kait logam; kenop pintu dari logam biasa; klem pipa logam; klip pipa logam; kotak
kunci logam; kran logam untuk tong; kunci dari logam untuk jendela; kunci dari logam untuk kendaraan; kunci dari logam untuk
pintu; kunci dari logam untuk tas; kunci gembok; kunci logam; kunci logam untuk kunci; kunci pegas; kunci pegas logam; kunci
pintu logam, non-listrik; kunci selempang logam; kunci sepeda logam; kunci snowboard logam; kunci terbuat dari logam, non-
listrik; kunci, selain listrik, dari logam untuk jendela; kunci, selain listrik, dari logam untuk kendaraan; kunci, selain listrik, logam
untuk digunakan pada bangunan; kunci, selain listrik, logam untuk troli; locksets logam; mekanisme penguncian logam;
nameplates pintu logam; paku keling logam; panel pagar logam; pegangan bak mandi dari logam; pegangan jendela logam;
pegangan pintu dari logam; pegangan pintu dari logam biasa; pegangan tangan logam untuk digunakan di gedung-gedung;
pelari dari logam untuk jendela; pembuka jendela, non-listrik; pembuka pintu, non-listrik; pemukul pintu logam; pengencang
dari logam untuk jendela tingkap; pengencang pintu logam; penutup jendela, non-listrik; penutup pintu dari logam; penutup
pintu logam, non-listrik; perlengkapan pintu dari logam; pintu dalam logam; pintu luar logam; piring tendangan pintu logam; rak
atau hambalan dari logam,; rel geser dari logam untuk kamar mandi dan rel dari logam untuk kamar mandi; saringan logam;
silinder kunci dari logam; silinder kunci keamanan logam; silinder kunci logam; skrup dari logam; tarikan laci dari logam biasa;
tarikan laci logam; window logam langsing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:36:01
540   EtiketDID2021083498

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12, Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo Kec.Kembangan,
Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640

BUDIHARJO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCOLATTE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Bubur dari buah untuk bayi; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk

menghilangkan bakteri; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan
untuk keperluan kebersihan; Kapas batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang
disterilkan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu untuk kesehatan; Korek
kuping untuk keperluan medis; LAK GIGI; Makanan ringan untuk bayi; Obat nyamuk bayi; PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut
tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid;
Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Plester; Plester dan bahan untuk
pembalut; Popok/diaper berbentuk celana; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman
untuk mencuci piring; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Serbet
bayi; Sereal untuk bayi; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan
antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian
antibakteri dan antiseptik; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; bantalan menyusui; bantalan untuk orang yang tidak
dapat menahan buang air; bantalan yang mengandung obat; bedak bayi mengandung obat; bubuk untuk membunuh kutu
pada hewan; busa pembersih tangan untuk desinfektan; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deterjen untuk keperluan medis;
dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; handuk sarung tangan
sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti
bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain yang diresapi dengan desinfektan; kamper
untuk keperluan medis; kapas antiseptik; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga
masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; kompres mata; krim ruam
popok obat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; lotion ruam popok obat;
makanan bayi; minuman untuk bayi; minyak bayi mengandung obat; minyak ikan untuk keperluan medis; obat semprot untuk
kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat-obatan untuk mencuci mata; oksigen untuk keperluan medis; pasta gigi obat;
pembalut luka; pembalut wanita; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembersih medis untuk penyembuhan
luka; penutup mata untuk keperluan medis; perban perekat untuk luka kulit; perekat gigi; perekat penangkap lalat; pewangi
udara; plester analgesik anti-inflamasi; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan
farmasi; plester, bahan untuk membalut; popok bayi; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok celana bayi; popok
celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali
pakai untuk inkontinensia; popok liner; popok tekstil; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun
desinfektan; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; salep untuk
mengobati ruam popok; sediaan farmasi untuk luka; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan netralisasi bau untuk
pakaian dan tekstil; sediaan pembersih udara; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan udara; sediaan
penghilang bau di udara; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan
kutu; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan
pribadi; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pewangi udara; spons obat untuk luka; tempelan pengusir
nyamuk untuk bayi; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu
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disinfektan sekali pakai; tisu pembersih; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia;
tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:41:26
540   EtiketJID2021083499

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Burungayun Rt. 01, Rw. 07 Kel. Sukakarya Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut,
Jawa Barat

Fadli Tirmissi, S.Psi, M.M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bani Latief Press
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa-jasa penerbitan buku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:42:17
540   EtiketDID2021083500

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP.BITUNG TENGAH RT.003 RW.007 DESA BITUNGSARI KECAMATAN CIAWI
KABUPATEN BOGOR, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16720

ALISA FADILAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIMSUMROLL fresh homemade
Merek Kata

566 Arti Bahasa : DIMSUM GULUNG
591 Uraian Warna : WARNA DASARNYA PUTIH WARNA TULISAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman buah dan jus buah===

===dimsum===
===sambel ikan teri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:42:34
540   EtiketDID2021083501

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sawo BR. Kanginan, Kel. Bakbakan, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali,
Kabupaten Gianyar, Bali

STEPHANIE SUBIANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BHOOMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian; baju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:45:08
540   EtiketDID2021083502

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Zam Zam Residence, Jalan Dadih Daun, Rt/Rw : 001/004, Kel. Perigi Baru. Pondok
Agus Triyono
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Aren (samping masjid Bani Umar ), Kota Tangerang Selatan, Banten
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Highlighter bubuk

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik);
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim wajah
(kosmetik); Losion pelembab (kosmetik); Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker
wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pensil
highlighter (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tanpa obat; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; mousses [kosmetik]; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; pasta
wangi untuk keperluan kosmetik; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil
mata kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; preparat pelembab [kosmetik]; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit
mati diwajah; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan rambut
tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum
tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat,
lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:46:12
540   EtiketJID2021083503

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Reformasi II, Perum Villa Harmoni, no 10A, Kel. Air Dingin, Kec. Bukit Raya,
Pekanbaru, 28284, Kota Pekanbaru, Riau, 28284

Neni Hermita, Zetra Hainul Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STEM Autonomous Learning City Map
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengembangan dan desain perangkat lunak komputer pendidikan; Pengembangan perangkat lunak komputer termasuk

berhubungan dengan pendidikan dan penelitian pendidikan jasa penelitian yang berhubungan dengan perangkat lunak
komputer untuk pendidikan, masalah dan penilaian pendidikan atas siswa dan personil jasa desain jasa informasi, nasihat,
konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas.; desain dan pengembangan perangkat
lunak komputer; pengembangan perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:52:05
540   EtiketDID2021083504

730 Nama Pemohon : dr. RAHMI MUTIADEWI DALIMUNTHE, M.M
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Alamat Pemohon : Komp PTB Blok II C/10 RT 002 RW 006, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13730

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DRAMUTIC SKIN CARE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk wajah; Deodorant stick; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Krim pelembab; Krim wajah (kosmetik); Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan serum;
Losion mandi berendam; Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pijat wajah; Losion
untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Odol; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pewarna dan cat rambut; Produk
perawatan kecantikan; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan
kecantikan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan
pribadi; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan
wajah; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah,
losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah
dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum jerawat; Serum leher (kosmetik); bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; celak mata; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on;
gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel mandi; gel mata; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel pra-cukur; gel rambut; gel
untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh; gel untuk wajah; gel-gel perawatan kulit; kapas kecantikan; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dasar bedak; krim foundation; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kuku; krim kulit; krim malam; krim mandi; krim mata; krim pembersih kulit; krim pengurang bintik
penuaan; krim perawatan rambut; krim rambut; krim siang; krim tangan; krim tubuh; kutek kuku; lipstik; losion; losion  untuk
kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; lotion kecantikan; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up
bedak; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak wangi; minyak, losion dan
susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; pemerah pipi; penyeka,
kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perekat untuk
keperluan kosmetik; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi,
wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan berjemur;
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan;
sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan tabir surya; sediaan tata rias; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan
untuk mencuci pakaian; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-
wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum rambut; serum wajah; susu kecantikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:53:44
540   EtiketJID2021083505

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sawo BR. Kanginan, Kel. Bakbakan, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali,
Kabupaten Gianyar, Bali

STEPHANIE SUBIANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BHOOMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 08:56:17
540   EtiketD062021083506

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ikan Koi No. 23 RT. 027 RW. 07 Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung,
34111

Yuliani Chan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Elamda
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat tua; cokelat muda; Hijau; Kuning; Orange; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo); Kue; Kue-kue; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang

pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; cokelat; gula aren; keripik udang;
kerupuk cumi; rengginang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:01:52
540   EtiketDID2021083507

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sawo BR. Kanginan, Kel. Bakbakan, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali,
Kabupaten Gianyar, Bali

STEPHANIE SUBIANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BHOOMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman bersoda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:02:46
540   EtiketDID2021083508

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Pasir Jengjing RT.001 RW.003 Kel. Simpangsari Kec. Cisurupan , Kabupaten
Garut, Jawa Barat

Haden Dudi Dermawan
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KULINER98
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:04:18
540   EtiketDID2021083509

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Tirtoyoso Selatan 9/19 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60116
Kristono M Widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sumoo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Krem Keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Ekstrak susu kedelai; Hasil produksi susu; Hasil-hasil produksi susu;

Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan
dasar susu almond; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu;
Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan
rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari
produk susu; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan
utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu terutama terbuat dari susu;
Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu
(didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman yang
berbahan dasar susu; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam
susu/ asam laktat; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Produk Susu Asam; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah
Lemak; Produk berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk susu alami atau berperisa yang
difermentasi; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Susu UHT; Susu beraneka rasa; Susu cair dalam
kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk,
dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk susu, termasuk yang
dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan
produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa
maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu full cream; Susu jahe; Susu kacang kedelai;
Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa
kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Susu protein; Susu yang mengandung rasa; Susu, produk susu dan pengganti produk
susu; hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; makanan minuman berbahan dasar
susu, tidak termasuk susu kocok; minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar susu; minuman
berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar
susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar
susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman
dan bubuk berbahan dasar susu; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman rasa stroberi berbahan
dasar susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu  ditambah krim keju dan gula aren  bakar; minuman susu
dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi,
coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu yang mengandung rasa;
minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terutama terdiri dari susu; persiapan berbahan dasar susu
untuk membuat minuman; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu nabati; susu; susu almon; susu almon
dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond; susu almond untuk keperluan kuliner; susu bebas laktosa; susu beragi (susu diberi
ragi); susu berbahan dasar kacang; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar
tumbuh-tumbuhan; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu
bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-
anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan minuman susu; susu dan produk hasil olahan
susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin
D; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang hijau; susu kacang mete; susu
kacang tanah; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kental;
susu kurma; susu organik; susu pasteurisasi; susu rendah lemak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim;
susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu umur panjang (tahan lama); susu yang berasal dari hewan; susu
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yang berasal dari tumbuhan; susu yang diperkaya protein; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; teh susu
berbahan dasar susu; telur, susu, dan produk susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:04:27
540   EtiketDID2021083510

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1166 Avenue of the Americas
New York, New York 10036

Mercer (US) Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Benefits You Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, ungu dan merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh===

===Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:04:48
540   EtiketDID2021083511

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Saumata 25-09, RT/RW: 001/001, Kel. Panunggangan Timur, Kec.
Pinang, Kota Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Banten, 15143

LAURENSIA CINDY ANGELINE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VE LATEXIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Cokelat, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===kasur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:05:46
540   EtiketJID2021083512

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jatipadang Utara No.1 Rt.013/002
Kel. Jati Padang  Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

MAYA ESTIANTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PASTO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan studio musik dan rekaman musik; hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:05:52
540   EtiketDID2021083513

730 Nama Pemohon : M. Pablo Bagaskara Ferdian
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Alamat Pemohon : Jl. Dr. Thazar No.09 Rt.16 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan TelanaiPura Kota
Jambi Kode Pos 36123, Kota Jambi, Jambi, 36123

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPCYGODS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : spcygods terjemahan nya adalah cabai/cabe dari tuhan yang maha esa
591 Uraian Warna : Merah,Orange,Kuning,Putih,Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:07:25
540   EtiketDID2021083514

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Zamrud Blok A 13 No. 6, RT/RW: 012/017, Kel. Padurenan, Kec. Mustika
Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat
, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17156

SUTAN WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIJAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:09:04
540   EtiketJID2021083515

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 123 Yingjing East Road Yinglin Town, Jinjiang City Fujian, Province China
HONG CONG WEI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENORITA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemasaran online; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:09:36
540   EtiketJID2021083516

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Malabar No. 38 RT/RW.  007/001, Guntur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

Connie Fredicia Widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erwyanti S.H.,LL.M
Komplek Pesona Khayangan Mungil 1 Blok W 1  Depok Jawa Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MALABAR 21 DENTAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Pemeriksaan X-ray untuk keperluan medis; bantuan gigi; jasa klinik; layanan apotek apotek; layanan dokter gigi;

layanan kebersihan gigi; layanan kecantikan; layanan kedokteran gigi; layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan klinik gigi;
layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan pemutihan gigi;
layanan perawatan gigi keliling; memberikan informasi yang berkaitan dengan kedokteran gigi; operasi; penyewaan peralatan
gigi; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:12:42
540   EtiketDID2021083517

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 870 Airport Road, Chappel Hill Orange County North Carolina, United States Of
America

DKT INTERNATIONAL INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELZSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kontrasepsi  kimia yang dapat digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah

kehamilan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:16:53
540   EtiketDID2021083518

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.ISKANDAR DINATA KP.BANYUWANGI NO.13 Rt.004 Rw.014 Kel.Bojongherang
Kec.Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43216

PT PUTRA DARUN NAZA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DARUN NAZA TOYS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH,PINK,HIJAU,KUNING,BIRU,PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan

busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Bank mainan; Bantalan
lengan pelindung untuk digunakan pada bidang atletik; Blok start untuk olahraga; Bola kaki Amerika; Boneka Daruma; Boneka
Osuwari [boneka dalam posisi duduk]; Boneka ayam sebagai maskot; Boneka natal; Catur Cina [permainan]; Hiasan Dinding
Wayang Kulit; Hiasan pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal listrik; Hiasan pohon natal dan kaus kaki
natal; Kasing untuk mesin permainan yang dapat dipegang dengan tangan; Kedok (Topeng Untuk Menari); Koleksi boneka;
Kursi untuk permainan (kursi permainan interaktif untuk permainan video); Lemari papan permainan panah-panahan; Lilin
mainan; Mainan action figure dengan kepala besar; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut; Mainan figur aksi;
Mainan malam (clay for toys); Mainan untuk hewan peliharaan rumah tangga; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yoyo;
Mainan, barang permainan dan olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan
mainan bola busa, bola boneka untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring  ring basket, papan net basket, papan
basket ukuran kecil, pompa untuk memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Meja permainan basket; Meja permainan
basket elektronik; Menashi-daruma [boneka bodhidharma tanpa murid]; Mesin permainan arcade; Ondel-Ondel (Boneka);
Ornamen dan dekorasi pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal elektrik; Pegangan untuk bat tenis meja;
Pelindung kaki untuk penggunaan olahraga kriket; Pelindung lutut untuk penggunaan olahraga kriket; Pelindung pinggul yang
khusus dibuat untuk memancing; Pelindung wajah untuk penggunaan olahraga kriket; Perangkat (dijual lengkap) untuk
membuat mainan-mainan model; Perangkat ember dan sekop untuk permainan di pantai; Pergilah naik game; Permainan
informasi trivia dan mesin arcade permainan video elektronik; Permainan pesta untuk dewasa dan anak-anak; Permainan
video untuk digunakan dengan televisi; Pi atas; Rak tongkat pemukul bola biliar; Rumah mainan; Sarung tangan kriket; Tas
untuk untuk memancing; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang digunakan untuk
memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf, penutup kepala tongkat
golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan golf; Tongkat pemukul permainan kriket; Topeng
halloween; adonan mainan; aksesoris pakaian boneka; aksesoris untuk bangunan mainan; aksesoris untuk binatang mainan;
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aksesoris untuk boneka; aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan tokoh
aksi; alat dan mesin bowling; alat genggam untuk permainan elektronik; alat mainan; alat musik mainan; alat pelempar bola
tenis; alat permainan elektronik; alat permainan lelucon praktis; alat seukuran saku untuk bermain video game; alat sulap; alat
untuk game; alat untuk melakukan trik sulap; alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; alat untuk senam ritmik; angka model skala [mainan]; artikel pakaian untuk mainan; baju
besi mainan; bakeware mainan; balon; balon [hadiah-hadiah kecil pesta]; balon mainan; band pegangan untuk raket tenis
meja; bangunan mainan; bangunan model skala [mainan]; bantal meja biliar; bantal meja snooker; bantalan bahu untuk
penggunaan olahraga; bantalan bahu untuk sepak bola Amerika; bantalan dada untuk sepak bola Amerika; bantalan fokus
karate; bantalan fokus untuk seni bela diri; bantalan fokus untuk tinju; bantalan kaki untuk sepak bola Amerika; bantalan karate
shin; bantalan lengan untuk skateboard; bantalan lutut untuk penggunaan olahraga; bantalan lutut untuk sepak bola; bantalan
lutut untuk sepak bola Amerika; bantalan lutut untuk skateboard; bantalan pelindung [bagian dari pakaian olahraga]; bantalan
pelindung untuk digunakan dalam olahraga; bantalan pelindung untuk skateboard; bantalan pengaman untuk bola voli tegak;
bantalan pengaman untuk tenis tegak; bantalan pergelangan tangan untuk skateboard; bantalan riser skateboard; bantalan
siku untuk sepak bola Amerika; bantalan siku untuk skateboard; bantalan tangan untuk penggunaan olahraga; bantalan
tendangan karate; bantalan tendangan untuk seni bela diri; bantalan traksi untuk bodyboard; bantalan traksi untuk papan
dayung; bantalan traksi untuk papan selancar; bantalan traksi untuk papan seluncur; bantalan traksi untuk skateboard;
bantalan tulang kering untuk seni bela diri; bantalan untuk kiper hoki es; bantalan untuk kiper hoki lapangan; barel panah; bata
bangunan mainan; batu untuk bermain game Go; beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; beberapa tabel
aktivitas anak-anak [mainan]; berdiri khusus untuk memegang tongkat golf di lapangan golf; bermain menyusun karpet puzzle;
bermain tikar memasukkan mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk digunakan dengan kendaraan mainan [mainan];
binatang mainan; binding untuk ski lintas negara; blok awal untuk olahraga track; blok bangunan [mainan]; blok bangunan
mainan; blok bangunan mainan yang mampu interkoneksi; blok mainan; blok yoga; bola; bola basket; bola biliar; bola biliar
penghitungan; bola bocce; bola bowling; bola bowling kembali; bola golf; bola gym untuk yoga; bola hoki lapangan; bola kaki;
bola karet; bola kriket; bola lacrosse; bola latihan; bola latihan menghilangkan stres; bola lunak; bola mainan; bola olahraga;
bola pantai; bola pantai tiup; bola pelota; bola polo; bola pétanque; bola rugby; bola snooker; bola squash; bola tangan; bola
tenis; bola tenis meja; bola tetherballs; bola untuk bermain paddleball; bola untuk bermain tenis platform; bola untuk game;
bola untuk juggling; bola untuk olahraga; bola untuk olahraga raket; bola untuk permainan; bola untuk senam ritmik; bola untuk
soft tennis; bola voli; bola voli tegak; bola-bola; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka (stuffed puppets); boneka bayi;
boneka bean bag; boneka berbicara; boneka berpakaian tradisional; boneka beruang; boneka beruang mainan; boneka
bobblehead; boneka dan mainan yang mainan dari kain berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka jari; boneka kain;
boneka kertas; boneka kokeshi; boneka lembut; boneka mainan; boneka mainan berkarakter; boneka matryoshka; boneka
matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia]; boneka mewah; boneka porselen; boneka tangan; boneka tradisional Jepang;
boneka untuk First; boneka untuk Hanukkah; boneka ventriloquists; boneka yang diisi; boneka yang terkait dengan Festival
Anak Laki-Laki Jepang dan aksesorisnya; boneka yang terkait dengan Festival Girls Jepang dan aksesorisnya; botol susu
boneka; buah-buahan Mainan; bumper pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan senam; burung mainan; busur
dan panah mainan; cangkir untuk dadu; cawat olahraga dengan cangkir pelindung bawaan untuk keperluan olahraga; cendera
mata mainan dari kertas; chip game; chip poker [peralatan game]; chistera untuk latihan olahraga bola Basque pelota; cindera
mata berupa mainan kecil; confetti meja; craps tables [peralatan game]; dam [permainan]; dayung dan raket tenis meja; drone
[mainan]; film pelindung disesuaikan untuk game portabel dengan layar kristal cair; film pelindung yang disesuaikan untuk
layar untuk game portabel; fletching untuk panah memanah; furnitur boneka; furnitur mainan; furnitur untuk rumah boneka;
game backgammon; game basket meja; game dadu; game dart; game elektronik genggam; game elektronik genggam yang
diadaptasi hanya untuk digunakan dengan penerima televisi; game genggam dengan tampilan kristal cair; game komputer
bertenaga baterai dengan layar LCD; game panah magnetik; game papan sugoroku; game pinball; game portabel dengan
layar kristal cair; game portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; game ruang tamu; game sasaran; game shogi
[catur Jepang]; game tapal kuda; game tiup untuk kolam renang; game, mainan dan mainan; gamepad; gamepad untuk
digunakan dengan gim elektronik; gamepad untuk digunakan dengan konsol game; gamepad untuk video game; gantungan
baju untuk hiasan pohon Natal; gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi mainan; garasi mainan pit stop; gasing
(mainan); gaun boneka; gawang sepak bola; gelembung sabun [mainan]; genggam, permainan keterampilan non-elektronik;
gerobak tas golf bermotor; girdle untuk sepak bola Amerika; gitar mainan; gol untuk sepak bola Amerika; grip pegangan untuk
tongkat golf; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; harmonika mainan; headset gaming khusus diadaptasi untuk
digunakan dalam bermain video game; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan yang
dikendalikan radio; helm mainan; hexacopters [mainan]; hiasan boneka; hiasan pohon Natal; hiasan pohon Natal musikal; ikan
mainan; jam mainan; jam tangan mainan; jaring mainan kupu-kupu; jaring tenis meja; jaring untuk gol sepak bola; jaring untuk
kantong meja biliar; jaring untuk kantong meja snooker; jaring untuk permainan bola; jaring untuk saku meja biliar; jarum untuk
pompa untuk menggembungkan bola olahraga; jarum untuk pompa untuk menggembungkan bola untuk game; joystick game
komputer; kacamata mainan prisma; kait untuk hiasan pohon Natal; kamar boneka; kapal mainan; kapal mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan yang dikendalikan radio; kapal ruang angkasa mainan; kapur untuk isyarat biliar;
kapur untuk isyarat snooker; kartu awal untuk bermain game lotere; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan;
kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap; kartu trivia [permainan]; karuta playing cards [permainan kartu Jepang];
kaset pegangan untuk raket tenis meja; kasing  yang disesuaikan untuk membawa tongkat pemukul bisbol; kasing khusus
untuk peralatan olah raga; kasing untuk bola tenis; kasing untuk kendaraan mainan; kastil mainan; kasur atau bantalan
mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi; kasus panah; kasus untuk panah memanah; kasus untuk struktur mainan;
kelereng untuk game; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan elektronik pintar; kendaraan
mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu); kendaraan mainan yang berbentuk mobil,
truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu
permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan peliharaan; kendaraan mainan yang berubah
menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan mainan yang dikendalikan radio; kepala
tongkat golf; kereta luncur [mainan]; kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kereta tas golf; keypad
game; kincir mainan; kit model skala [mainan]; koma [potongan kayu untuk game shogi]; konsol game; konsol game genggam;
konsol genggam untuk bermain video game; konsol permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan
layar eksternal atau monitor; konsol video game; konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk kendaraan; kosmetik
mainan imitasi; kostum boneka; kotak musik mainan; kotak pasir [mainan]; kotak surat mainan; krim yang dioleskan tanpa obat
untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas olahraga; kuku mainan; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar
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elektronik; kumpulan permainan papan; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; lapisan pelindung untuk papan luncur salju;
latih pucks dalam bentuk busa atau gel yang tertutup dalam case yang diadaptasi secara khusus; lemari untuk mesin video
game arcade; lompat tali; lubang mainan berhenti; mainan; mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi; mainan
aksi elektronik; mainan aksi listrik; mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang
dioperasikan dengan baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan anak-anak
dengan beberapa aktifitas; mainan anjing; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta; mainan bayi; mainan
bean bag; mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan binatang yang diisi kain/kapas;
mainan buaian; mainan bunga; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan elektronik;
mainan fidget spinner; mainan figur/orang-orangan  [mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan glider; mainan
glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang mengandung catnip; mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan
jarum jam; mainan jarum jam yang terbuat dari logam; mainan jarum jam yang terbuat dari plastik; mainan karakter fantasi;
mainan karakter karet; mainan karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam
bentuk kotak/perangkat; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular; mainan kotak musik; mainan kotak
pasir; mainan kucing; mainan latihan menghilangkan stres; mainan lempar bebentuk piringan; mainan lunak; mainan lunak
berupa burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk binatang; mainan mandi tiup; mainan
mekanik; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan mewah dengan selimut kenyamanan yang terpasang; mainan mewah
yang cerdas; mainan muntah untuk bermain lelucon; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasir; mainan patung lunak;
mainan peluit; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan perangkat model; mainan perkembangan bayi;
mainan pintar; mainan plastik; mainan plastik untuk digunakan di kamar mandi; mainan pohon Natal; mainan pop-up; mainan
portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan remas; mainan robot pintar; mainan skuter; mainan struktur
gedung dan trek kendaraan; mainan susun; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan untuk anak-anak; mainan untuk
bayi; mainan untuk binatang piaraan; mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang
berbicara; mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan radio; mainan yang dirancang untuk melekat pada buaian; mainan
yang dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi mobil; mainan yang
dirancang untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan
air; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai,
bola karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan, semprotan air mainan; makanan mainan; mandi
bola arena bermain; masker wajah kebaruan; masker wajah kertas [barang baru]; masker wajah menjadi mainan; masker
wajah untuk olahraga; masker wajah untuk olahraga, selain untuk menyelam; masker wajah untuk pengendara sepeda; meja
biliar; meja biliar yang dioperasikan dengan koin; meja foosball; meja mahjong otomatis; meja permainan; meja roulette; meja
snooker; meja untuk tenis meja; meja video game terkomputerisasi untuk keperluan gaming; membawa tali khusus yang
disesuaikan untuk papan dayung stand-up; memblokir boneka; memblokir kereta untuk sepak bola Amerika; membuat sketsa
mainan; mendorong mainan; meninju bola untuk tinju; meninju mainan; mesin angkat berat untuk berolahraga; mesin ball
pitching; mesin berat untuk latihan fisik; mesin bingo elektronik [mesin game]; mesin dan aparatus game; mesin dan peralatan
kebugaran; mesin dan peralatan untuk latihan fisik; mesin dayung; mesin game [mesin perjudian kalibrasi teralibrasi]; mesin
game arcade; mesin game edukasi elektronik untuk anak-anak; mesin game untuk judi; mesin game yang menampilkan
perangkat yang menerima taruhan; mesin game yang menghasilkan atau menampilkan hasil taruhan; mesin hiburan yang
dioperasikan dengan koin; mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin; mesin langkah aerobik; mesin latihan elips;
mesin memanjat tangga untuk berolahraga; mesin pengocok kartu permainan; mesin permainan cakar derek; mesin
permainan hiburan; mesin permainan output video untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; mesin
permainan video; mesin permainan video rumah; mesin permainan video untuk digunakan dengan televisi dan permainan
video yang di kontrol dengan tangan untuk digunakan dengan sistem konsol permainan video; mesin pinball; mesin pinball
yang dioperasikan dengan koin; mesin pitching bisbol; mesin resistensi untuk berolahraga; mesin slot [mesin game]; mesin
tangga untuk berolahraga; mesin uap model mainan; mesin untuk bermain game kebetulan; mesin untuk latihan fisik; mesin
video game arcade; mesin video game arcade yang dioperasikan dengan koin; mesin video game untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; mesin video game untuk digunakan dengan televisi; mesin video game yang berdiri
sendiri; mesin video output game untuk digunakan dengan televisi; mikroskop mainan; miniatur-miniatur untuk digunakan pada
permainan perang; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan-permaian; mobil balap mainan; mobil balap mainan
yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil balap model skala; mobil mainan; mobil
mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil
model skala [mainan]; model mainan; model skala vegetasi [mainan]; model-model plastik mainan; model-model untuk
digunakan pada permainan peran; model-model untuk digunakan pada permainan perang; motor mainan menggunakan aki
(accu); mouse gaming khusus diadaptasi untuk bermain video game; mulai blok untuk berenang; naik mobil mainan; otopet
mainan; overgrips untuk raket tenis meja; pakaian boneka; pakaian untuk boneka beruang; pakaian untuk boneka tradisional
Jepang; pala untuk latihan olahraga bola Basque pelota; panah mainan; panah untuk memanah; panahan; pancing mainan;
panggilan game berburu; papan berenang; papan catur; papan permainan basket; papan selancar; papan seluncur salju;
papan untuk bermain game Go; papan-papan permainan-permainan; patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung
mainan plastik yang dijadikan model; patung-patung mainan plastik; pedang mainan; pegangan untuk raket tenis meja;
pegangan untuk tongkat golf; pelindung dada untuk baseball; pelindung dada untuk hoki es; pelindung dada untuk hoki
lapangan; pelindung dada untuk penggunaan olahraga; pelindung dinding bumper dari karet, busa dan plastik untuk
gimnasium; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar kaca tempered disesuaikan
untuk perangkat game portabel; pelindung layar plastik disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca
temper yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca
temper yang diadaptasi khusus untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus
untuk video game elektronik genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus
diadaptasi untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang
secara khusus diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung
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layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik
genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk peralatan
video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk
perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk
unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam elektronik; pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung
pergelangan tangan [artikel olahraga]; pelindung perut untuk judo; pelindung perut untuk karate; pelindung perut untuk
olahraga; pelindung perut untuk penggunaan atletik; pelindung perut untuk seni bela diri; pelindung perut untuk taekwondo;
pelindung pinggang untuk penggunaan atletik; pelindung siku [artikel olahraga]; pelindung telapak tangan untuk penggunaan
atletik; pelindung tenggorokan untuk penggunaan olahraga; pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga; pelindung tubuh
untuk sepak bola Amerika; pelindung wajah [artikel olahraga]; pemain rekaman mainan; pembuat mainan nois; pemegang
diadaptasi khusus untuk tiket lotre; pemegang untuk kapur isyarat biliar; pemegang untuk kapur tongkat biliar; pemukul bola
untuk permainan; pemungut bola golf; pemungut bola tenis; penajam titik panah; penanda bola golf; penerbangan panah;
pengendali gerak untuk game komputer dan video; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk
bermain video game; pengendali untuk konsol game; pengendali untuk mainan; pengendali untuk mainan dan konsol game;
pengendali untuk mobil mainan; pengontrol untuk mesin video game; pengontrol untuk pesawat mainan; penutup berbentuk
untuk kepala tongkat golf; penutup berbentuk untuk raket tenis meja; penutup berbentuk untuk tas golf; penutup berbentuk
untuk tongkat golf; penutup cocok untuk kereta tas golf; penutup kepala untuk raket tenis meja; penutup pelindung untuk raket;
penutup pelindung yang dipasang khusus diadaptasi untuk raket tenis; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan
untuk ski; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan untuk tongkat golf; penutup pelindung yang dipasang untuk
perangkat swing; penutup tiang dan elemen pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan senam; penutup yang pas
disesuaikan secara khusus untuk konsol game; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk melindungi konsol video
game untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; penutup yang pas untuk kereta tas golf bermotor;
penutup yang pas untuk kereta tas golf tidak bermotor; perabot untuk rumah boneka; peralatan bola voli; peralatan game
disesuaikan untuk digunakan dengan penerima televisi; peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan olahraga, selain untuk
keperluan rehabilitasi medis; peralatan permainan elektronik dengan fungsi arloji; peralatan untuk bermain game outdoor;
peralatan untuk game konsumen yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan
untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; peralatan
video game; peralatan video game genggam; peralatan video game yang berdiri bebas; peralatan video game yang
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan
kartu; perangkat model keterampilan mainan figur; perangkat pelindung untuk latihan olahraga; perangkat permainan catur;
perisai mainan; perlengkapan permainan voli, yang terdiri dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit, dan perlengkapan
permainan polo air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit; permainan; permainan anak panah elektronik; permainan
bangunan; permainan beratap menggunakan koin; permainan catur; permainan dalam ruangan; permainan dan alat-alat
permainan; permainan dari Mexico (pinata); permainan elektronik yang digenggam; permainan gelang; permainan kartu;
permainan keterampilan aksi; permainan manipulatif; permainan meja video terkomputerisasi untuk tujuan permainan;
permainan memori; permainan paddle ball; permainan papan; permainan peran; permainan perang atau permainan peran;
permainan perang menggunakan model-model tentara; permainan portabel dan mainan yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; permainan sepak bola meja dalam ruangan; permainan trivia dimainkan dengan kartu dan komponen
permainan; permainan untuk pesta; permainan video elektronik genggam; permainan video tidak untuk untuk digunakan
dengan televisi; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang dirancang
untuk digunakan dengan tampilan layar atau monitor independen; perosotan (mainan); pesawat mainan; pesawat mainan
sling; pesawat terbang mainan; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pesawat terbang mainan yang
dikendalikan radio; piano mainan; piring terbang (mainan); pisau untuk tongkat hoki es; pistol air; pistol mainan; pistol mainan
udara; pistol tutup mainan; pita kertas [pesta hal baru]; pita kertas crêpe [pesta hal baru]; playsets untuk boneka; pogs
[mainan]; poin panah; poin panah untuk berburu; poin panah untuk memanah; pompa disesuaikan secara khusus untuk
digunakan dengan bola untuk game; pompa untuk menggelembungkan balon; pompa untuk menggembungkan bola olahraga;
ponsel mainan; pool penghitungan bola; poros panah; poros panah untuk memanah; poros tongkat golf; poros untuk tongkat
hoki es; posting jaring tenis meja; pot goke [pot untuk potongan batu yang digunakan dalam game Go]; pushchairs mainan;
putar untuk meninju tas; puzzle; puzzle manipulatif; puzzle mosaik; puzzle potongan gambar; puzzle tipe kubus; rak bola biliar;
raket tenis meja; rattles [mainan]; reproduksi miniatur stadion, yaitu, mainan model stadium kecil yang terbuat dari plastik; ring
bola basket; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda kemudi mainan; roda omni [robot mainan];
roda untuk kendaraan mainan; roket mainan; rol untuk sepeda latihan stasioner; rumah bermain anak-anak; rumah boneka;
rumah mainan; salep atau gel yang dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas olahraga;
sarung pistol mainan; sarung raket; sarung tangan angkat berat; sarung tangan anyaman pelindung untuk latihan bermain bola
Basque pelota; sarung tangan baseball; sarung tangan baseball batting; sarung tangan batting [aksesoris untuk permainan];
sarung tangan bola tangan; sarung tangan bowling; sarung tangan golf; sarung tangan hoki es; sarung tangan hoki lapangan;
sarung tangan karate; sarung tangan lacrosse; sarung tangan memanah; sarung tangan olahraga; sarung tangan pagar;
sarung tangan penangkap; sarung tangan penangkap untuk baseball; sarung tangan penangkap untuk softball; sarung tangan
pertama baseman; sarung tangan plastik pelindung untuk latihan bermain bola Basque pelota; sarung tangan raket; sarung
tangan renang; sarung tangan selancar angin; sarung tangan skydiving; sarung tangan softball; sarung tangan untuk game;
sarung tangan untuk kiper sepak bola; sarung tangan untuk sepak bola Amerika; sarung tangan untuk ski air; sarung tinju;
segitiga bola biliar; segitiga bola snooker; sendok garpu mainan; senjata mainan; sepak bola; sepatu boneka; sepeda latihan
stasioner; sepeda model skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda
roda tiga untuk bayi [mainan]; set alat mainan; set konstruksi mainan; set mainan balap; set tiket sekali pakai untuk bermain
game kesempatan; sirip untuk papan selancar; ski lintas negara; skittles [game]; skuter [mainan]; slide [mainan]; stasiun
layanan mainan; string untuk tongkat lacrosse; struktur model skala [mainan]; susun blok; tabel game elektronik dan
elektromekanis dengan output video; tabel permainan video craps komputerisasi; tali busur untuk memanah; tali digunakan
untuk kegiatan kebugaran; tali kaki papan layar; tali pengikat untuk bodyboard; tali pusat jaring tenis; tali tas golf; tali untuk
permainan lompat; tali untuk senam ritmik; tali yoga; tanduk mainan; target elektronik; target elektronik untuk permainan dan
olahraga; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas bop tiup; tas disesuaikan untuk bola
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bowling; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas disesuaikan untuk digunakan dengan perlengkapan
olahraga; tas disesuaikan untuk skateboard; tas disesuaikan untuk ski; tas disesuaikan untuk snowboards; tas disesuaikan
untuk tongkat hoki es; tas disesuaikan untuk tongkat hoki lapangan; tas disesuaikan untuk tongkat lacrosse; tas golf; tas golf,
dengan atau tanpa roda; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk konsol video game untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk peralatan gim video genggam; tas
jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk permainan video genggam; tas khusus diadaptasi untuk konsol video game;
tas khusus diadaptasi untuk konsol video game genggam; tas khusus diadaptasi untuk sepatu es; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu hoki es; tas khusus diadaptasi untuk skate yang digunakan dalam ice figure skating; tas khusus disesuaikan untuk
peralatan gim video genggam; tas khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga; tas kriket; tas mencolok untuk penggunaan
olahraga; tas pembawa untuk papan ski air; tas tee golf; tas troli untuk peralatan golf; tas umpan untuk memegang umpan
hidup; tas untuk tongkat hoki; tas yang dirancang khusus untuk papan selancar; tas yang dirancang khusus untuk peralatan
golf; tas yang dirancang khusus untuk peralatan hoki; tas yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; tas yang dirancang
khusus untuk ski; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan selancar; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul bisbol;
tas yang disesuaikan untuk alat pemukul softball; tas yang disesuaikan untuk alat-alat memancing; teater boneka [mainan];
telepon mainan; tempat tidur boneka; terminal lotere video [mesin game]; terompet mainan; tikar latihan [artikel golf]; tikar
latihan mengemudi [artikel golf]; tokoh mainan; tokoh mainan dibentuk; tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan koleksi; tokoh
mainan tertagih; tongkat berputar-putar; tongkat estafet; tongkat hoki; tongkat hoki es; tongkat hoki lapangan; tongkat juggling;
tongkat lacrosse; tongkat mainan; tongkat pembuat gelembung dan set larutan; tongkat pemukul golf; tongkat sihir mainan;
tongkat ski; tongkat ski untuk sepatu roda; tongkat untuk memancing; topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng anggar;
topeng baru; topeng bisbol; topeng karnaval; topeng kendo; topeng kostum; topeng mainan; topeng penangkap; topeng
penangkap untuk baseball; topeng penangkap untuk softball; topeng teater; topeng topeng; topi perkusi [mainan]; topi pesta
kertas; topi pesta kertas kerucut; topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol mainan; trailer mainan; trek balap [mainan]; trek
balap mobil mainan; trek balap plastik [mainan]; trolley Mainan; truk mainan; tutup kepala boneka; unit genggam untuk
bermain game elektronik untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit genggam untuk bermain game
elektronik, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit genggam untuk
bermain video game; unit genggam untuk memainkan game elektronik; unit genggam untuk memainkan permainan video,
selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; unit joystick genggam untuk bermain
video game; unit permainan elektronik genggam yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor; unit permainan genggam elektronik; uta-garuta playing cards [permainan kartu Jepang]; walkie-talkie mainan [tidak
mampu mengirim dan menerima komunikasi]; walkie-talkie mainan tanpa kemampuan komunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:17:36
540   EtiketJID2021083519

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Buana Biru Besar II/82, RT/RW: 006/009, Kel. Kembangan Utara, Kec.
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11610

CHRISTIAN WIRAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIMUME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; kafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:17:57
540   EtiketJ222021083520

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Griya Indah VI No. B.17 Sumberan, Kel./Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan,
Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55182

WELLY SUTANTO WIBOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEDUZZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan barang untuk orang lain; MINI MARKET; Supermarket bahan bangunan; jasa konsultasi yang berkaitan

dengan pengadaan barang dan jasa; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); layanan pakaian eceran
disediakan oleh departement store; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat;
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layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; supermarket;
supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:19:11
540   EtiketDID2021083521

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Ville Blok BG No. 26, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. PRIMA MITRAINTI SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IOTO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penangkal petir; Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali suara; mesin distribusi daya/tenaga listrik; perangkat

kontrol arus listrik; perangkat set top box untuk memungkinkan streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet
atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk
mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; set-top box yang menggabungkan sistem pengenalan suara; unit
distribusi tenaga listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:21:33
540   EtiketDID2021083522

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mutiara Gading Timur Zona Belagio Blok M 1 No. 17, Kel. Mustikajaya, Kec.
Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17158

SUSANA AKA SRI HANDAYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEW MYSAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion dan serum; Sabun; Serum bibir; Toner; bedak; krim malam; lotion tabir surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:21:40
540   EtiketDID2021083523

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Papan Mas Blok G 6 N0.16. Rt.007/003, Setiamekar, Tambun Selatan, Kab Bekasi,
Jawa Barat. , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510

HIDAYAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KHALIFAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Merah Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formula obat herbal; Jamu herbal; Minuman suplemen dari madu; Obat herbal rasa madu; Ramuan herbal tradisional;

Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; ekstrak herbal obat; obat luar berbahan baku herbal;
suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:21:58
540   EtiketJ222021083524

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Griya Indah VI No. B.17 Sumberan, Kel./Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan,
Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55182

WELLY SUTANTO WIBOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEDUZZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa hotel dan
resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa
kedai kopi; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa reservasi
hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa
restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel
baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe;
Kafetaria; Kedai barbekyu; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro
akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan
perumahan sementara; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan restoran
Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Lounge koktail;
Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan
akomodasi; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara
online; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi
penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran Jepang; Restoran
Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat
saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan
sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); akomodasi
sementara dan layanan katering untuk para tamu; bar dan layanan katering; bar kopi; delicatessens [restoran]; hotel yang
diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran,
kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa agen perjalanan untuk membuat
reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan
membuat pemesanan akomodasi dan hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen perjalanan,
yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi komputer
global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari
suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk
katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan
amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering
kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan acara
publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk kafetaria
perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi
di bidang katering makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi
makanan dan reservasi hotel; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-
jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-
anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan
kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko
roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan
dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan agen untuk pemesanan
akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan akomodasi hotel; layanan amal, yaitu, menyediakan
akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah
penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail;
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layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bar,
lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau
sejenisnya]; layanan bistro; layanan hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan
peliharaan; layanan hotel liburan; layanan hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran;
layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel,
restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar; layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran
dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran;
layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan
katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya;
layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan
katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering
untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan
katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan
makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan
makan malam dan restoran; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau
akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pemesanan akomodasi hotel; layanan pemesanan
dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk
akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan rantai
restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel
disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran
cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan
restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan
restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering,
bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan salad
bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan wine bar; memberikan informasi online terkait pemesanan
hotel; memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang
layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan
dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan
ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mengatur
akomodasi hotel; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan
makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel;
menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan
layanan bar; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar
kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi,
dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe
internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan pemesanan kamar dan layanan
pemesanan hotel; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pemesanan dan penyediaan
hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel
untuk wisatawan; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan
informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi
mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara;
penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan
menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur
melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan
orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website;
penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan
online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang
menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan furnitur untuk
hotel; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan penutup lantai untuk hotel;
penyewaan peralatan bar; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan
makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan
motel; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]; sewa tirai untuk hotel===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:25:08
540   EtiketDID2021083525

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Permata Hijau Residence BLOK.  F No.11 RT.003 RW.016 Kel. Sukagalih
Kec. Tarogong Kidul , Kabupaten Garut, Jawa Barat

Irviena Frinizia Novanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Frinizia
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; Kerudung kepala; Sweater; T-shirt; jaket; kemeja; kerudung [pakaian]; pakaian; sandal; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:26:11
540   EtiketDID2021083526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sunter Indah XIII Blok KF 2/1, Rt/Rw :008/012, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Silvia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cerahin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, biru, gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Permen karet kunyah untuk

memutihkan gigi; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan pemeliharaan
gigi; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Tambalan pemutih gigi; Tapal gigi; bilasan pemutih gigi; bubuk gigi;
bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; gel pasta gigi; gel pemutihan gigi; gel untuk gigi;
krim pemutih gigi; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lotion pembersih gigi; pasta gigi; pasta gigi bayi;
pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi
dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat);
pembilas gigi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; poles
gigitiruan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutihan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; semir gigi; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:30:52
540   EtiketDID2021083527

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Sedayu Bizpark Blok DM1 No.55 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT Siri Tulin Indojaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SpecPro
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin

gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:35:08
540   EtiketDID2021083528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sudirman Kp. Babakan Abid Rt. 02, Rw. 09 Kel. Sucikaler Kec. Karangpawitan,
Kabupaten Garut, Jawa Barat

Ira Fitriani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rajendra
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:36:20
540   EtiketDID2021083529

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12, Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo Kec.Kembangan,
Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640

BUDIHARJO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCOLATTE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penghisap debu secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dan perlengkapan tidur;

Filter kantong debu vaccum; Juicer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; Kantong-kantong untuk alat penghisap debu elektrik
(menggunakan tenaga listrik); Mesin Cuci; Mesin cup sealer; Mesin pencuci piring otomatis; Mesin penghisap udara; Mesin
press; Mesin setrika untuk pakaian; Penggiling kopi elektrik dengan alat takar; blender makanan, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman; filter debu dan kantong untuk penyedot debu; gunting
[mesin]; gunting, listrik; juicer jeruk, listrik; juicer listrik; jus buah extractors, listrik; kantong kertas untuk penyedot debu;
kantong plastik untuk penyedot debu; kocokan telur, listrik; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan buah-buahan; mesin
cuci listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin cuci pakaian; mesin cuci sayur [mesin]; mesin dry-cleaning; mesin jus
elektrik; mesin parutan kelapa listrik; mesin pembuat susu kedelai; mesin pemotong daging, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; mesin pemotong padi; mesin pemotong roti; mesin pemotong, pencacah dan pengiris makanan untuk keperluan
industri; mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga; mesin pengepres pakaian, listrik; mesin penyaringan; mesin
press setrika pakaian; mesin untuk pengolahan buah-buahan; mesin untuk pengolahan sayuran; mesin untuk pulp pengolahan
buah; mixer listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; parut, listrik; pel uap,
listrik, untuk keperluan rumah tangga; pembersih vakum listrik untuk keperluan rumah tangga; pembuka kaleng listrik;
pemeras buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemeras sayur dan buah yang dioperasikan dengan listrik dan daya;
penajam pisau, listrik; pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling daging, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penggiling kopi, listrik; penggiling makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengolah makanan, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; pengupas buah listrik; pengupas buah, listrik; penyedot debu; penyedot debu untuk keperluan rumah
tangga; penyedot debu untuk mobil; peralatan pembersih menggunakan uap; pompa air untuk unit penyaringan air; rak
pencuci piring [bagian dari mesin pencuci piring]; robot untuk melakukan pekerjaan rumah (untuk keperluan rumah tangga);
robot untuk membersihkan; sealer vakum listrik makanan; selang penyedot debu; setrika uap putar, portable, untuk kain; sikat
untuk penyedot debu; squeezers buah listrik; tas penyedot debu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:43:06
540   EtiketDID2021083530

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Papan Mas Blok G 6 N0.16. Rt.007/003, Setiamekar, Tambun Selatan, Kab Bekasi,
Jawa Barat. , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510

HIDAYAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DZAKYDAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formula obat herbal; Jamu herbal; Minuman suplemen dari madu; Obat herbal rasa madu; Obat herbal yang mengandung

madu; Ramuan herbal tradisional; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; ekstrak herbal obat;
obat luar berbahan baku herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:46:53
540   EtiketDID2021083531

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan madrasah I rt 007/rw 009, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
anisa nurhidayah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: paris amour
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerudung kepala; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki;

atasan berkerudung; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian]; pakaian; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian
untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:47:57
540   EtiketDID2021083532

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Charnwood KD 10 no 14, Kencana, Bukit Cimanggu City, Bogor, Kota Bogor,
Jawa Barat, 16167

Esy G.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SASL
Merek Kata dan Lukisan

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Masker kecantikan untuk tangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan
kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum kecantikan
(kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; gel dan
minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan;
krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan
kecantikan; lotion kecantikan; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk

Halaman 629 dari 1263



menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum
kecantikan; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:49:42
540   EtiketDID2021083533

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Tirtoyoso Selatan 9/19 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60116
Kristono M Widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sumoo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Krem Keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bir (minuman tanpa alkohol); Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman almon; Minuman bebas alkohol;

Minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar nabati; Minuman ringan yang tidak
mengandung alkohol; Minuman sari kedelai; Sirup untuk minuman; Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman
anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; bubuk untuk minuman boba; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman
berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman berprotein;
minuman buah dan jus buah; minuman cincau; minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma;
minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman kacang hazelnut; minuman nabati; minuman tanpa-
alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; sirup untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:55:22
540   EtiketDID2021083534

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sunter Indah XIII Blok KF 2/1, Rt/Rw :008/012, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Silvia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EXSPATCH
Merek Kata dan Lukisan

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Gel jerawat (kosmetik); Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kosmetik
untuk perawatan kulit dan rambut; Krem Jerawat Non Medis; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
Losion perawatan kulit; Lotion jerawat; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Perangkat dan set hadiah yang berisi
produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk
perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit
non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun; Sabun anti keringat; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi, deodoran;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan perawatan kulit
dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk
kulit dan untuk rambut; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut,
tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu,
krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih,
dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum jerawat; Zat tambahan untuk
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perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis
kondisi kulit; gel-gel perawatan kulit; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari
persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); patch jerawat kosmetik; perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun kulit; sabun
mandi; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun untuk kulit; sabun
untuk penggunaan pribadi; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan perawatan kecantikan kulit
tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau
bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel
kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit,
kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 09:59:32
540   EtiketDID2021083535

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tegal Dukuh IX NO.5 A Denpasar Bali 80117, Kota Denpasar, Bali, 80117
Iola Astried Karisma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sadurunge
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Sebelumnya
591 Uraian Warna : Hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:00:35
540   EtiketDID2021083536

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Duta Mas cls III Victoria No.88, Kota Batam, Kepulauan Riau
willson Ong

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Everlast Econergy
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Energy Abadi , pemanas air tenaga surya
591 Uraian Warna : kuning, putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 37, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemasangan perangkat pembangkit tenaga surya dan sistem pembangkit tenaga surya; Pemasangan sel tenaga surya;

Perbaikan atau pemeliharaan sistem pembangkit tenaga surya; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan instalasi surya untuk
menghasilkan tenaga===
===pemanas air tenaga surya; peralatan pemanas tenaga surya; tangki air panas tenaga surya===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:02:26
540   EtiketDID2021083537

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CIEURIH JL. PERUM KOTABARU RT. 003/007, KERSANAGARA,
CIBEUREUM, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

DR. IDA APRIANI ZURAIDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Az'co
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Putih, Abu - Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Masker kecantikan untuk tangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan
kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum kecantikan
(kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; gel dan
minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan;
krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan
kecantikan; lotion kecantikan; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum
kecantikan; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:07:56
540   EtiketDID2021083538

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kedoya Duri Raya No. 56E Kel. Kedoya Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. SURYA MULIA ANUGERAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUQMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik Untuk

Pertambangan; Kabel listrik; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi
yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Perkakas-perkakas
penghubung (konektor) kabel listrik; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sistem kabel gantung (listrik),; TRAFO STEP
DOWN; TRAFO STEP UP; kabel dan kabel listrik; kabel listrik; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik yang dilapisi karet;
konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; sambungan untuk kabel listrik   ; selubung untuk kabel listrik; trafo
distribusi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:08:05
540   EtiketJID2021083539

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. A.M. Sangaji No.71a
Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

PT DENTAL JAYA INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DENTAL JAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU; PUTIH; HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Distributor alat kesehatan; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan

pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Penjualan ritel dan grosir bahan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:09:39
540   EtiketDID2021083540

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 808-A,43 Lixin Road, Danzhutou community, Nanwan street, Longgang
District, Shenzhen

Shenzhen Yifei Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEECOON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tungku masak [oven]; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap

bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); dehumidifiers; humidifier; kipas
angin [AC]; mesin kopi, listrik; panggangan listrik; pembersih udara; piring panas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:17:56
540   EtiketDID2021083541

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tanon RT 21/ RW 08, Kenaiban, Juwiring, Klaten, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,
57472

Wulandari, Faiz Hasyim, M.Pd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WulandSkin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker Wajah; Produk perawatan rambut; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); esens wajah; krim bibir; krim

malam; krim siang; lipstik; lulur; sabun wajah; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:18:15
540   EtiketDID2021083542

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12, Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo Kec.Kembangan,
Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640

BUDIHARJO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCOLATTE
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu

dan sendok); Gunting lipat; Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku, listrik atau non-listrik; Pemotong spiral untuk
sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Setrika Uap yang dihasilkan dari gas; alat
cukur; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan non-listrik untuk pedicure; alat pengiris sayuran (non-listrik); alat
pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; alat
tangan listrik untuk tato; alat-alat tangan multifungsi; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; garpu; garpu kue;
garpu salad; gunting jenggot, non-listrik; gunting kuku; gunting kuku bayi; gunting rambut; gunting rambut untuk penggunaan
pribadi, listrik dan non-listrik; gunting untuk anak-anak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk memotong
rambut; gunting*; helikopter sayuran; kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; mandolines untuk sayuran mengiris;
pelunak daging dalam bentuk palu dapur; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pengolah makanan, tangan-dioperasikan;
pengupas sayuran [alat-alat tangan]; penjepit dan pinset kutikula; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); pinset; pinset
rambut menghapus; pisau *; pisau buah; pisau cukur; pisau dapur; pisau lipat; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau
meja, garpu dan sendok untuk bayi; pisau plastik; pisau roti; pisau rumah tangga; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris
sayuran; pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik; sendok *; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok es krim;
sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok; sendok plastik; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi,
balita dan anak-anak; setrika uap listrik; shredders daging [alat-alat tangan]; slicers sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:20:29
540   EtiketJID2021083543

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pajajaran, H1, Lingkungan Sumber Dandang, Kebonsari, Sumbersari, Kabupaten
Jember, Jawa Timur, 68122., Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68122

Andy Salsabil Choliq

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nyambel Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan

Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik
rantai pasok untuk orang lain; Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Layanan manajemen risiko bisnis;
Manajemen Proses Bisnis; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis toko
serba ada; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis;
Penjualan makanan dan minuman secara online; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis;
bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan
manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bisnis dan manajemen; informasi dan konsultasi
manajemen bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa
manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan;
jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau
makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara
langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan
hasil laut; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; konsultasi bisnis dan manajemen;
konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen risiko bisnis; layanan
administrasi dan manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis;
layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel;
layanan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; manajemen
bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen;
manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen
bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai
ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp
musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen
bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain
musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen
bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis pusat konferensi;
manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis
sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis studio film; manajemen
bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance;
manajemen catatan bisnis; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan
operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen informasi bisnis;
manajemen model bisnis; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen reputasi bisnis
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dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; melakukan survei riset manajemen bisnis online; memberikan bantuan di
bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis; pengawasan
manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan
manajemen proyek; penyediaan informasi manajemen bisnis; perencanaan manajemen bisnis; periklanan dan konsultasi
manajemen bisnis; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; saran dan bantuan manajemen bisnis; stan penjualan
makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:21:09
540   EtiketDID2021083544

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEPPERMINT PINK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:23:15
540   EtiketJID2021083545

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Hang Kesturi Komplek Citra Nusa Niaga Blok A1 No.10-11 Batu Besar, Nongsa,
Kota Batam Kepulauan Riau 29467 - Indonesia, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29467

PT PELAYARAN CITRANSTIRTA TATASARANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT PELAYARAN CITRANSTIRTA TATASARANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===transportasi kapal kargo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:27:59
540   EtiketDID2021083546

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.PANORAMA NO.2/3 RT.005/005 KEL.SINDANG BARANG KEC.BOGOR BARAT
KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16117

MAHANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUTRIMA SEHATALAMI + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu

herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk
membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman suplemen berbahan
baku herbal; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minyak jintan Hitam (Herbal); Obat herbal kapsulan
(extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak
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obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Produk madu untuk penggunaan medis,
farmasi atau terapeutik; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk
digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen
herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen
untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; apitoxin
[racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; infus herbal obat;
jamu dalam bentuk kapsul; minuman obat herbal; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis;
obat herbal; obat-obatan herbal; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; suplemen bubuk
nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk
kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi
mineral; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu
pada hewan menyusui; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen
makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan di alam
infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen makanan mineral; suplemen mineral; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi
untuk manusia dan hewan; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:30:53
540   EtiketDID2021083547

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JEND. A. YANI NO. 1001, BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
DEDY GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLINTON
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarung bantal; sarung bantal; sarung guling; set sprei; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:31:19
540   EtiketDID2021083548

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 808-A,43 Lixin Road, Danzhutou community, Nanwan street, Longgang
District, Shenzhen

Shenzhen Yifei Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LACIDOLL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tungku masak [oven]; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap

bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); dehumidifiers; humidifier; kipas
angin [AC]; mesin kopi, listrik; panggangan listrik; pembersih udara; piring panas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:33:59
540   EtiketDID2021083550

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trunojoyo  No. 37, KEDIRI.
SUKMADEWI  PUSPITA  HASAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jadisastra S.H.
Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : SAWI + lukisan
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau tua, hijau, hijau muda, kuning, kuning keemasan, merah, hitam, putih, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecap untuk penyedap rasa; kecap dengan tekstur lembut; kecap

pedas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:38:17
540   EtiketDID2021083551

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Gajahkumpul RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59186

BAMBANG SUSANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CANDI JEMPOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT - HITAM - ABU-ABU - HIJAU TOSCA - BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam meja; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan

dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; air garam
untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; garam; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk
memasak; garam berikat (garam kotak); garam masala; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan;
garam yang bisa dimakan; garam, mustard===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:42:11
540   EtiketDID2021083553

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cyber 2 Tower, Lantai 10,11, 12,  Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AQUA
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : cokelat dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; kardus

pembawa makanan dan minuman; karton kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan
yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas atau karton; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; wadah yang terbuat dari karton===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:42:14
540   EtiketDID2021083554

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perkan/ Poncowati No. 55, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
PUJIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAMU MBAH YUT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 5

Halaman 637 dari 1263



510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:44:12
540   EtiketDID2021083555

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Daan Mogot Km 19 Kawasan Pergudangan Tunas, Jl. Laksamana Yos Sudarso Blok
A3 No. 7, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten

PT. SELARAS LAWANG SEWU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selaras Lawang Sewu & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Oranye, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat buka pintu dari logam, bukan-listrik; Atap logam; Katup dari logam (selain bagian-bagian mesin); Kisi-kisi dari logam;

Panel Komposit Aluminium; Panel-panel bahan campuran aluminium untuk bagian muka arsitektural suatu gedung; Pintu
Stainless; Pintu geser ganda otomatis terbuat dari panel aluminium; Pintu geser tunggal manual terbuat dari panel aluminium;
Pintu geser tunggal otomatis terbuat dari panel aluminium; Pintu lipat (akordeon) dari logam; Pintu logam dari baja; Sekat
partisi dari logam; Tombol dari baja; Tutup ventilasi dari logam untuk saluran HVAC; besi tahan karat; gerbang keamanan
logam; gerbang keamanan otomatis dari logam; gerbang logam dan pagar; katup logam untuk mengendalikan aliran gas di
pipa; metal pintu ayun otomatis; metal pintu bifolding otomatis; metal pintu geser otomatis; panel aluminium untuk dinding
ruang bedah; panel aluminium untuk pintu ruang bedah; panel aluminium untuk plafon ruang bedah; pintu ayun ganda terbuat
dari panel aluminium yang dioperasikan secara manual; pintu ayun ganda terbuat dari panel aluminium yang dioperasikan
secara otomatis; pintu ayun tunggal terbuat dari panel aluminium yang dioperasikan secara manual; pintu ayun tunggal terbuat
dari panel aluminium yang dioperasikan secara otomatis; pintu dalam logam; pintu geser ganda terbuat dari panel aluminium
yang dilapisi dengan timah yang dioperasikan secara manual; pintu logam *; pintu logam geser; pintu logam untuk digunakan
dalam ruangan; pintu putar logam otomatis; pintu tahan api dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:47:42
540   EtiketDID2021083556

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Gajahkumpul RT. 001 RW. 001 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59186

BAMBANG SUSANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUDANG JEMPOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU - HITAM - PUTIH - COKLAT - ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam meja; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan

dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; air garam
untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; garam; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk
memasak; garam berikat (garam kotak); garam masala; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan;
garam yang bisa dimakan; garam, mustard===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:47:44
540   EtiketD102021083556

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl koblen 4A bubutan surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
CV. RHODA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAERIN
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===BRAKE BOOSTER ASSY (BAGIAN DARI REM); BRAKE HOSE (selang rem); BRAKE MASTER CYLINDER ASSY

(sentral silinder rem); CUP FOR BRAKE MASTER CYLINDER (Karet sentral  Rem); CUP KIT FOR BRAKE MASTER
CYLINDER (set karet sentral rem); Kampas disc; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem
tromol; REPAIR KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); brake drums untuk kendaraan; brake drums
untuk kendaraan darat; disc brake; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:48:03
540   EtiketDID2021083557

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PEMATANG LANCANG, RT. 020/RW. 005, KEL/DESA. PANGKALAN KASAI, KEC
SEBERIDA, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau

WAHYUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP DAUN KURMA AAF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru Dongker, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa,

pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk perkebunan, pertanian
dan holtikultura; kapur nitrogen pupuk kandang; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk
amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu;
pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalsium silikat; pupuk
kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kompleks; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk
mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen);
pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk untuk hidroponik;
pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya
pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; sediaan pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 10:49:37
540   EtiketDID2021083558

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: HARMONY RESIDENCE, JL. PASIR NO. 88, BLOK A NO. 2, RT. 002, RW. 006,
KELURAHAN CIGANJUR, KECAMATAN JAGAKARSA, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12630

DEWI HAJIJAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Christian Fajar Harapan S.H.,
Jalan Dieng V C 14 No 16   Komplek Pertamina Jatiwaringin Asri

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GOLD, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit

bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Tas Kulit; Tas berpergian dari kulit; Tas carry all dan tas travel;
Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel;
tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan
perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk
perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian
atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari;
payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka; Tas dokumen; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas
punggung; Tas tangan kecil; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria dan wanita; Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas
perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan
berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas
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pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan,
dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); dompet [tas] dari logam mulia; dompet
[tas], bukan dari logam mulia; dompet genggam kecil [tas]; dompet kecil [tas tangan]; dompet kulit [tas]; dompet travel [tas];
koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi untuk bepergian; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong,
dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar,
tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; ransel [tas sekolah Jepang]; tas;
tas belanja pakai ulang; tas berpergian; tas buku sekolah; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas kecil
(tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil untuk pria; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah bersabuk; tas olahraga; tas
olahraga serba guna; tas pakaian untuk berpergian; tas pullman; tas pundak; tas punggung anak; tas sekolah; tas sekolah
bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit; tas tahan air yang khusus dibentuk untuk melindungi tas
punggung; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan
wanita; tas travel; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas untuk membawa dokumen; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian
olahraga; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:00:54
540   EtiketJID2021083561

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hasyim Idris rt. 041/rw.017, Desa: Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan,
Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33413

INDAH PERMATA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAKILUK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKLAT, PUTIH, KUNING, HITAM, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; delicatessens [restoran]; layanan

kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran cepat saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:03:00
540   EtiketDID2021083563

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.CILIWUNG NO.10, Kota Bandung, Jawa Barat, 40114
ADITI ERLANGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ma Chérie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : kesayanganku
591 Uraian Warna : HItam, putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos kaki bayi; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian

jeans untuk anak; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); bootee (sepatu bayi wol); celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana pendek
anak laki-laki [pakaian]; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur
untuk bayi; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk bayi dan balita; sandal bayi; sandal untuk anak-anak; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu
bot untuk anak-anak; sepatu dan sepatu bayi; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:06:36
540   EtiketJID2021083564

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MAULANA HASANUDIN NO. 42 A RT.001 RW.003 KEL. CIPONDOH MAKMUR,
KEC. CIPONDOH, KOTA TANGERANG, BANTEN, Kota Tangerang, Banten

MUHAMAD ARIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AEK MAIS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, EMAS, DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan eceran atau grosir untuk beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:06:43
540   EtiketJID2021083565

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Wijaya Grand Center Blok C No. 33 - 34 Jl. Wijaya II, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

PT. BOGA INTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUSHI PLATTER MURAME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan

untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan
pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi,
gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto,
cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat
makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak
komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan
cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan
karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa stand
penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online;
Layanan toko ritel online; PASAR SWALAYAN; Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman online; Toko roti
online; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan
minuman beralkohol dan tidak beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan iklan dan manajemen
untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa
kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik
dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi,
sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up,
sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum
ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut
[kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik],
gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga,
alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit,
koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen
dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet,
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permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi;
layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; stan
penjualan makanan ringan; toko online; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:07:11
540   EtiketDID2021083566

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12, Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo Kec.Kembangan,
Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640

BUDIHARJO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCOLATTE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit

bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG; Kantong; TALI
UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tas bayi;
Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas
kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik
dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting;
tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah
bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit
atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tongkat; Tongkat berjalan Nordic;
alat gendong berbingkai seperti ransel untuk menggendong bayi; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk
menggendong bayi; kantong gendongan bayi; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel,
tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; kursi tongkat; payung; payung matahari; payung tahan
hujan; penutup payung; ransel untuk membawa bayi; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sarung khusus
yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat; tali kulit [sadel]; tali pengikat; tali untuk bagasi; tas belanja; tas belanja
dengan roda terpasang; tas jala untuk belanja; tas jinjing belanjaan; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas
sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk menggendong bayi; tas tangan; tongkat hiking; tongkat lipat; tongkat
rotan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:07:50
540   EtiketDID2021083567

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: .JL.PANORAMA NO.2/3 RT.005/005 KEL.SINDANG BARANG KEC.BOGOR BARAT
KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16117

MAHANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUTRIMA SEHATALAMI + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula semut; Hasil produksi Madu; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh;

Kerupuk; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Madu untuk
Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan berbahan dasar madu; Mie; Mie Sagu; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh
hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar madu; Roti kopi; Teh Tarik; Tepung
gula; air madu; bubuk kurma kering [pemanis alami]; campuran kopi hitam dengan susu panas; cuka kurma; gula aren; gula
cair; gula kristal (selain gula-gula); gula kurma; gula madu herbal; gula-gula untuk makanan; kopi kantongan; kopi rempah;
kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; madu; madu Manuka; madu campuran; madu herbal; madu
mentah [pemanis alami]; madu untuk makanan dan minuman; mie sayur; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu,
krim keju dan gula aren bakar; minuman sediaan berbahan dasar kopi; produk-produk kopi; propolis [lem lebah] untuk
makanan manusia; propolis*; roti bun kukus dengan isian; roti kukus; roti multigrain; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan
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minuman kopi; sirup kurma [pemanis alami]; tablet madu herbal [permen]; teh bubuk; teh melati; tepung dan sediaan terbuat
dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:09:02
540   EtiketDID2021083568

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Pasar Salasa, RT.004/RW.002, Kelurahan Cikoneng, Kecamatan Cikoneng,
Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 10270

ELIS SURYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
Jekrinius & Co  Jl. Dr. Susilo Raya, No. C5-C6, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIRENG UDANG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran tepung; Emping (kerupuk dari melinjo); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar

gandum; Kerupuk; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan
aneka rasa; Kerupuk jagung; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Kue Gagatas; Kue Gemblong; Kue
Gulung; Kue Kelen; Kue Klepon; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lumpang; Kue Onde; Kue Putu;
Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang
memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam
crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung
gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kentucky; Tepung peyek; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas
ikan; kerupuk getas udang; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk udang; kue basah; kue
beras; kue bulan; kue gandum; kue nastar; kue pai; kue potong; kue stik bawang; kue untuk makanan ringan; kulit kue; mi dari
tepung beras; mie tepung; stick kerang (kerupuk); tepung beras; tepung bumbu; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung
kacang kacangan; tepung kentang *; tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kue; tepung quinoa; tepung roti;
tepung roti coklat; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung terigu; tepung untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:13:10
540   EtiketDID2021083569

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cut Nyak Dien No. 033A, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
ELMIE RIAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOLINGA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ramuan herbal tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:14:43
540   EtiketDID2021083570

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Pasar Salasa, RT.004/RW.002, Kelurahan Cikoneng, Kecamatan Cikoneng,
Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat
, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 10270

ELIS SURYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
Jekrinius & Co  Jl. Dr. Susilo Raya, No. C5-C6, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIRENG UDANG
Merek Kata
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akar olahan untuk makanan manusia; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung

isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Bawang dayak, dikeringkan; Buah dan sayur yang
dikeringkan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah
dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Daging kelapa
yang dikeringkan; Dim Sum udang; Ikan dori goreng tepung; Kacang hijau yang dikeringkan; Kacang ketapang, dikeringkan;
Kacang mede, dikeringkan; Kacang tanah, dikeringkan; Kelapa dikeringkan; Keripik ceker ayam; Keripik paru; Keripik rumput
laut; Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kulit Ayam Goreng Tepung; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan
(hasil) laut, tidak hidup; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau
kacang kedelai; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Produk olahan daging udang; Sate
Makanan Laut (Seafood); Sayuran dikeringkan; Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Susu
kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Usus Ayam Goreng Tepung; ayam (tepung) asam manis (Dak-
gangjeong); ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan
atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan yang dikeringkan atau
dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan,
diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan, dikeringkan; buncis, dikeringkan; campuran daging yang
diawetkan, dikeringkan atau dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau
kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; cocoa butter
untuk makanan; ekstrak sayuran untuk makanan; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; jamur
matsutake, dikeringkan; keripik; keripik bayam; keripik ikan; keripik jamur; keripik sayuran; keripik singkong; keripik tempe;
keripik udang; konnyaku (jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui); konnyaku atau jeli yang
dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui; koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan);
kurma, dikeringkan; lemak hewani untuk makanan; lentil, dikeringkan; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan berbahan
dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri
dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan laut yang dikeringkan; makanan penutup susu dingin;
makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan dengan bahan utama daging;
makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; masakan
matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; minyak bekatul untuk
makanan; minyak hewani untuk makanan; paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; pengganti makanan, yaitu
pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; pepes udang; produk ikan olahan untuk
makanan manusia; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan laut (diasap); produk makanan laut kalengan;
produk makanan laut olahan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; sayuran yang dikeringkan dalam
bentuk bubuk; sumsum hewan untuk makanan; telur yang dikeringkan; tepung ikan untuk makanan manusia; udang beku;
udang kering; zaitun yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:19:21
540   EtiketDID2021083571

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Buckingham Raya No. 55, Puri Mansion, Kel. Kembangan Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

MARYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLOWER CART'S
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Dompet paspor; Ransel; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; Tas anak; Tas bayi; Tas besar

untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas untuk membawa
perlengkapan bayi; Tas-tas; alat gendong berbingkai seperti ransel untuk menggendong bayi; bingkai belakang untuk
membawa anak-anak; dompet kecil; dompet koin dari kulit; dompet saku; gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan
untuk menggendong bayi; kantong gendongan bayi; kantong jala untuk belanja; kendali untuk membimbing anak-anak; koper;
koper dan tas jinjing; koper kecil; payung; payung matahari; payung tahan hujan; payung untuk anak-anak; pembawa anak;
ransel kecil; ransel sekolah; ransel untuk membawa bayi; sabuk kulit; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas
bepergian; tas dan dompet kulit; tas popok; tas sekolah; tas selempang untuk menggendong bayi; tas untuk pakaian olahraga;
tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:21:27
540   EtiketDID2021083572

730 Nama Pemohon : DEDI ALFIAN
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Alamat Pemohon : JL. KEMANGGISAN ILIR I NO. 57 RT/RW 004/007 KEL. KEMANGGISAN KEC.
PALMERAH, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OXYGEN PREMIUM DENIM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:22:37
540   EtiketJID2021083573

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soepomo Office Park, Jl. Prof. Dr Soepomo No 143 Tebet, Jakarta selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 1210

PT. Jalan-Jalan Nusantara (mytours)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mytours
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : wisataku
591 Uraian Warna : Merah dan Maroon
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perjalanan wisata (pariwisata); jasa agen perjalanan; layanan  agen perjalanan, yaitu, membuat reservasi dan pemesanan

untuk transportasi dan layanan pemesanan perjalanan; perencanaan dan pemesanan perjalanan maskapai, melalui sarana
elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:24:54
540   EtiketDID2021083576

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H Ismail Perum Yesti Graha III H/8 RT/RW 004/005 Desa Sialangsakti Kecamatan
Tanayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, 28285

Riska Oktafia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mumnay
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; Donat berlubang; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi gula aren; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue

tradisional; Puding (makanan penutup); brownies; donat; jeli buah [gula-gula]; kue basah; kue kering kastengel; kukis (kue
kering); minuman dengan bahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari
kopi; puding; puding penutup; puding pisang; sambal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:25:36
540   EtiketDID2021083577

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trunojoyo  No. 37, KEDIRI.
SUKMADEWI  PUSPITA  HASAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jadisastra S.H.
Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROVIDOR
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah bubuk; Beras; Beras organik; Bihun instan; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Bakso; Bumbu Gado-Gado;

Bumbu Gulai; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Soto Mie; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie
goreng; Bumbu pasta; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium
glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng;
Bumbu ayam kecap; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging;
Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Es Lilin; Garam, bumbu,
rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula semut; Kakao; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis;
Kecap untuk penyedap rasa; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kopi bubuk; Kopi
jahe; Kue kering (pastri); Kue-kue; Kulit lumpia; Kulit won ton (pangsit); Makanan ringan berbahan dasar tepung; Mie; Mie
Keriting; Mie segar; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Minuman coklat dengan atau tanpa susu;
Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe merah siap minum; Pangsit; Pasta; Roti manis; Roti manis isi; Roti tawar; Roti, kue
pastry dan gula-gula; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal goreng; Saus Worcestershire; Sediaan rempah-rempah;
Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Snack Bar (Makanan); Spageti yang belum dimasak;
Tauco; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung panir; Tepung peyek; bahan pengganti kopi; bawang merah olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; beras hitam; beras
ketan; beras merah; beras putih; bihun; bihun beras [mie Beras]; biskuit-biskuit; bubuk saus; bumbu; bumbu kari; bumbu
masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu
sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu semur; bumbu sop; bungkus pangsit; campuran rempah-rempah; coklat; cuka; es
krim; es mambo; garam; garam, mustard; gula; gula merah; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; kecap [soy sauce];
kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kerupuk; kopi; kopi instan; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); kwetiau;
lada; madu; madu, madu sirup; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan
ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar sereal; makaroni; mie beras; mie gandum; mie instan; mie
kering; mie sayur; mie telur; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar teh; minuman kopi; minuman kopi
dengan campuran susu; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh
dengan susu; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; misoa; msg (penyedap rasa); pasta bawang putih [sambal]; penyedap
rasa; perasa kopi; petis; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; roti*; sagu; sambal; saus; saus [bumbu]; saus bumbu; saus
cabai; saus cabai pedas; saus ikan; saus kalengan; saus salad; saus sate; saus spaghetti; saus tomat; sediaan minuman kopi;
sirup (sirup kental); sirup untuk topping; sohun; spageti dengan bakso; teh; tepung; tepung beras; tepung bumbu; tepung
gandum; tepung roti; tepung sagu; tepung tapioka; tepung terigu; terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:25:52
540   EtiketDID2021083578

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JUWET MANTING RT. 13 RW. 04, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65158
MUHAMMAD ARIF SYOFIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAGOIND
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : unsur warna dasar putih dan huruf warna merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik

gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka
rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Kumis (minuman susu); Makanan ringan
dan keripik berbahan dasar kentang; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai
(pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti
susu; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan
dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman
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susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu terdiri dari
buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman
susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman
yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/
asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur
dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang
dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun
tidak; Susu kelapa (minuman); ayam bumbu beku (frozen) siap saji; keripik apel; keripik buah; keripik ikan; keripik kedelai;
keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara (kentang
manis); keripik nangka; keripik pare; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik tempe; keripik
ubi; keripik udang; lassi (minuman yoghurt); makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri
dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang,
keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi,
makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; minuman berbahan
dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan;
minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman berbahan dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman
berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan
dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman
berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berbahan
dasar yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt;
minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan protein, vitamin dan
mineral; minuman prebiotik; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu
dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu
dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terutama terdiri dari
susu; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; persiapan berbahan dasar susu
untuk membuat minuman; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:29:16
540   EtiketDID2021083579

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6th Floor, Area A, Building 1, No. 6, 2nd Xinggong Road, Hongxing Society, Yutang
Jiedao, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China

SHENZHEN HOPO WINDOW CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadira Resyani Putri S.S.
MyOffice 18, 2nd Floor, Suite 215 Jalan Lamping No. 18, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAO BO CHUANG KONG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alur dari logam untuk pintu geser; Jendela logam; Kunci dari logam (kecuali elektrik); Logam biasa, kasar atau setengah

dikerjakan; Perlengkapan logam untuk jendela; Rantai dari logam *); Roda Untuk Jendela; bingkai jendela dari logam; fitting
logam untuk membangun; katrol logam, selain untuk mesin; kusen pintu logam; pegangan pintu dari logam; pengencang pintu
logam; penutup pintu logam, non-listrik; perlengkapan pintu dari logam; pintu logam *; sekrup logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:34:49
540   EtiketDID2021083580

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUMI MUTIARA BLOK JG 21 NO 17 RT 003 RW 031, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16969

Venni Nadya Pradesti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Clavenca
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink ,ungu,kuning,putih,orange
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum laundry===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:34:57
540   EtiketDID2021083581

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Ki Hajar Dewantoro, Macanan, Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,
57438

PT. MACANANJAYA CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MACAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MACAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis;

Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu
liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik;
kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel
grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon
pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu
perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan
terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi
boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku tulis; Kotak dokumen (alat tulis); Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang
di leher botol atau sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Lembaran kertas untuk memasak; Map [alat tulis menulis];
Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau
rak tampilan produk; Tempat dokumen (alat tulis; Ukir-ukiran dari kertas; Wadah dokumen (alat tulis); alas kecil ditempatkan di
bawah gelas dari dari kertas; alas kertas meja; alas [alat tulis] pena; alat kertas tulis; alat tulis; alat tulis kantor; alat tulis kertas;
alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis; alat tulis tercetak; amplop [alat tulis]; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk
es; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bantalan kertas menulis, melukis dan
menggambar; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari kertas; buku pencatat [alat tulis]; buku
tulis; dekorasi pesta dari kertas; file dokumen [alat tulis]; foil perekat [alat tulis]; folder alat tulis; kantong [alat tulis]; kantong
untuk alat tulis; kartu indeks [alat tulis]; kartu-kartu terbuat dari kertas; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kertas;
kertas HVS; kertas catatan berperekat; kertas kado; kertas koran; kertas musik; kertas pembungkus; kertas pencetak foto;
kertas penyerap; kertas serat kayu; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas untuk memasak; kertas xerografis;
kertas yang sekali pakai; kotak alat tulis; kotak alat tulis (alat tulis); kotak hadiah dari kertas; label dari kertas; lembaran plastik,
film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; mata pena untuk alat
tulis; panji-panji kertas; pasta pati untuk alat tulis; pelembab jari untuk membantu menghitung uang kertas serta menyusun dan
menyortir kertas.; pemberat kertas; pembungkus (alat tulis); pemegang kertas tulis; penahan buku [alat tulis]; pengatur meja
[alat tulis]; plakat kertas atau karton; portofolio jenis alat tulis; sampul [alat tulis]; sampul dokumen [alat tulis]; selotip [alat tulis];
stan untuk alat tulis; stensil [alat tulis]; stiker [alat tulis]; stopmap; tanda untuk tujuan iklan dan tampilan dari kertas; tas hadiah
dari kertas; tempat alat tulis di meja; tempat dokumen [alat tulis]; tinta untuk alat tulis; transparansi [alat tulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:40:45
540   EtiketDID2021083582

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Situ No. 38, Kel. Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, Bandung., Kota Bandung, Jawa
Barat

Ir. SUHENDRA SOMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KING BEAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Ransel; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; Tas anak; Tas bayi; Tas besar untuk membawa

popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; bingkai
belakang untuk membawa anak-anak; dompet kecil [tas]; dompet serbaguna [tas]; gendongan bayi dikenakan di tubuh;
gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; kantong gendongan bayi; kendali untuk
membimbing anak-anak; koper; koper dengan roda; pembawa anak; ransel untuk membawa bayi; tas kulit, koper, dan
dompet; tas selempang untuk menggendong bayi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:41:48
540   EtiketDID2021083583

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PINANG RANTI RT/RW 012/003 KEL. PINANG RANTI KEC. MAKASAR, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

WIDYA FEBRIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZHANAND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:41:55
540   EtiketDID2021083584

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Slamet Raya, Tawangsari, RT.01/RW.34, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota
Surakarta, Jawa Tengah 57127, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57127

Muhammad Taufan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kursi Antropometri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat ukur; alat ukur alat; alat ukur dan instrumen; alat ukur tinggi badan; penggaris [alat ukur]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:43:47
540   EtiketDID2021083585

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MESJID AT TAQWA, RT/RW. 009/017, KEL. KEBON MELATI, KEC. TANAH
ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ZULFAHMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dr. Calvin
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih; merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju Syar'i;
Baju koko; Bawahan sebagai pakaian; Busana Muslim; Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Kaos kaki bayi;
Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Pesta; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian dinas seragam;
Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; Sarung sutra (untuk sholat); Tali pinggang
(pakaian); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); atasan [pakaian]; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi;
baju rajut (pakaian); ban pinggang (pakaian); bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana boxer;
celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana jeans untuk anak; celana panjang; celana pendek; dalaman jilbab; dasi
(pakaian); daster; gaun [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jeans biru; jilbab; kaftan batik (pakaian); kaos berkerah;
kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos singlet; kaos t shirt; kebaya batik (pakaian); kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja
kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kerudung [pakaian]; koko habaib; korset [pakaian dalam]; lapisan
pakaian jadi; legging [celana panjang]; mantel [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari
kulit; pakaian denim; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian luar; pakaian mode/fesyen; pakaian
olahraga muslim; pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian tidur; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; rok [pakaian bisnis]; rompi; sabuk kulit [pakaian];
sabuk pinggang [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sandal; sandal bakiak; sandal hak tinggi; sandal jepit; sapu tangan [pakaian];
sepatu; sepatu bot *; sepatu sandal; sol sandal; sol untuk sepatu; syal dan jilbab; tali celana; teddies [pakaian dalam]; topi dan
peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:44:12
540   EtiketDID2021083586

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Garuda no 8A, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10620

Willy Nelson Halim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIXPAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===AC untuk kendaraan; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu dinamo kendaraan; bohlam indikator kendaraan; bola lampu

untuk sinyal arah untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu
kendaraan; lampu lampu LED; lampu pijar; lampu rem untuk kendaraan; lampu untuk kendaraan; off-road bar cahaya untuk
kendaraan; penerangan (LED) untuk kendaraan; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; reflektor kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:46:32
540   EtiketDID2021083587

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. SIRNAGALIH RT.002 RW.006 DESA PASIRLUYU, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40377

DUDI SUSWANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARMY86
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ARMY86 : suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===jaket [pakaian]; kaos kaki; pakaian; sandal pakai; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu bot militer; sepatu bot tentara;

sepatu formal; sepatu gunung; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu trekking===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:51:44
540   EtiketJID2021083589

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Talang no. 39 Pegangsaan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10310

Muhammad Irsyad, Zainal Abidin
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Berani Bangkit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Recovery berarti Pemulihan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Abu-abu,
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain dan desain seni grafis untuk pembuatan halaman web di Internet; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan

situs web; desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis brosur iklan; desain grafis dari bahan promosi;
desain grafis dari logo iklan; desain grafis komputer; desain grafis video dengan bantuan komputer; desain ilustrasi grafis; jasa
desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:54:35
540   EtiketDID2021083590

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Bisma Raya Blok D1 No 37. Jl. Bisma Timur 2., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14340

PT. Smart Identification Solutions

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PCard
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin inspeksi sidik jari yang digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; Pembaca sidik jari biometrik; Printer kartu

identitas; pemindai biometrik; pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari biometrik; peralatan dan instrumen untuk
identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik lainnya; peralatan untuk mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu
identitas, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan paspor.; perangkat lunak; printer (mesin cetak);
printer termal; printer warna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:54:58
540   EtiketJID2021083591

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Komodor Halim Perdana Kusuma No.28, RT.1/RW.9, Halim Perdana Kusumah,,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13610

R Surya Nuswantoro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAPXpress
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SAPXpress = Jasa kurir cepat PT Satria Antaran Prima
591 Uraian Warna : Warna orange pada "SAPX" dan warna ungu pada "press",  masing-masing menggunakan font Myriad Pro
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kurir; jasa pengiriman kargo; layanan pos, pengiriman dan kurir; pengepakan barang menggunakan bahan

pengepakan dan pengiriman yang berkelanjutan atau biodegradable; pengiriman paket; pengiriman paket melalui kurir;
pengiriman pesan melalui kurir; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat;
pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman
dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air; penjemputan dan pengiriman paket dan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:55:04
540   EtiketDID2021083592

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jatayu IV Blok C No 186, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
SUMIATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Larissa Collection
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:56:02
540   EtiketDID2021083593

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Nusa Indah IV No. 13 Rt.010 Rw. 04, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

Ryan Firdiansyah Suryawan, S.E., M.M, Primadi Candra Susanto, S.E., M.M.Tr

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RESEARCH FOR INDONESIA Make research an academic culture
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, biru, dan emas
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang

disediakan dalam internet; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam
bentuk artikel, makalah, dan bahan pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan
pemasaran; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam
bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang
berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran
hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu
pengetahuan,  penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, brosur, berita
berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Publikasi elektronik, termasuk
bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan
buku-buku di bidang hukum; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan dalam bentuk
elektronik dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler; Publikasi-
publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku pedoman di
bidang elektronik; data yang bisa diunduh termasuk publikasi dan perangkat lunak untuk digunakan dalam kaitannya dengan
telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
konten digital yang dapat diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi
elektronik yang dapat diunduh; media penyimpanan elektronik; perangkat lunak komputer dan publikasi dalam bentuk
elektronik disediakan secara daring dari basis data atau dari fasilitas yang tersedia dalam internet (termasuk situs web) yang
tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; publikasi elektronik; publikasi elektronik
(dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat
diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik direkam pada media komputer; publikasi
elektronik yang berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; publikasi elektronik yang dapat
didownload dalam bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi
dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet,
pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan;
publikasi elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam sifat majalah; publikasi elektronik yang
dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan
kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; publikasi elektronik, dapat diunduh; publikasi elektronik, dapat diunduh dalam
bentuk manual, buku, brosur dan buletin di bidang deteksi dan penyembuhan virus komputer, sistem operasi dan perangkat
lunak.; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen bisnis; publikasi elektronik, termasuk bahan yang
dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di
bidang manajemen proyek; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala,
jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen strategis; publikasi elektronik, yang
dapat diunduh dan tidak dapat diunduh; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan
buletin dalam bidang pendeteksian dan penghilangan virus komputer, sistem dan perangkat lunak pengoperasian komputer;
publikasi yang dapat diunduh===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:56:56
540   EtiketDID2021083594

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PINANG RANTI RT/RW 012/003 KEL. PINANG RANTI KEC. MAKASAR, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

WIDYA FEBRIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHUNNAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:57:48
540   EtiketDID2021083595

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.RAYA TENGAH GG DAMAI NO 54 A, RT 014/RW 003, DESA GEDONG,
KECAMATAN PASAR REBO, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

OKTARIN ERSAROSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Queen Of Islandia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat dan Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;

Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan
untuk melindungi rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 11:58:46
540   EtiketDID2021083596

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum. Raffles Hills Blok V.2 No. 19, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa
Barat

HENDRY KOK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HASS LITE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : MERAH, HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air demineral [minuman]; Air kelapa dalam kemasan; Air mineral

alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dengan ozon; Bubuk untuk minuman; MINUMAN BERKARBONASI, NON-
ALKOHOL; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman bebas alkohol; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang
bebas alkohol; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman hipertonik; Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan
dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol
bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan
minuman jus buah.; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak
mengandung alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari sayuran; Minuman serbat; Minuman tanpa akohol; Minuman yang
tidak mengandung alkohol; Sari sayur (minuman); Sediaan untuk membuat air mineral; ades [minuman berbahan dasar buah
tanpa-alkohol]; air [minuman]; air dalam kemasan; air kelapa [minuman]; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral
berkarbonasi; air mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air
murni (minuman); bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; campuran untuk
membuat minuman serbat; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan
untuk keperluan medis); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lemon untuk digunakan dalam
persiapan minuman; jus sayuran [minuman]; jus tebu [minuman]; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat, sirup
dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; minuman air perasan buah dan
jus buah; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti];
minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti
susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu
tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berenergi; minuman berkarbonasi
rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman buah asam jawa; minuman buah dan jus buah; minuman buah es;
minuman cincau; minuman cola; minuman dawet; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman energi;
minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol;
minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan
kandungan susu; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman kacang hazelnut; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol;
minuman malt tanpa-alkohol; minuman nabati; minuman nata de coco; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman
penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar
buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori;
minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman sari kacang; minuman sereal instan; minuman
tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-
alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari
rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein
nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; pastilles untuk minuman boba; sarsaparilla [minuman
tanpa-alkohol]; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sirup dan olahan tanpa-
alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-
alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:00:04
540   EtiketDID2021083597

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P. BUKIT KENCANA BLOK. HH 2A LK. III, RT/RW. 009/000, KEL. KALI BALAU
KENCANA, KEC. KEDAMAIAN, Kota Bandar Lampung, Lampung

NOVRIYANTO, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORMULA X
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,

perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan
pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk Kompos;
Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk
tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian;
Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan
logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk
darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun
[pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk;
kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan
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(untuk pupuk); pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium
sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk
fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium
terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut;
pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk
natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput;
pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk
superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung
tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk
untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai
pupuk; sediaan pupuk; superphosphate [pupuk]; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:01:21
540   EtiketDID2021083598

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUVARNA SUTERA CLUSTER ABIRA 2 NO 58, Kabupaten Tangerang, Banten,
15560

IVAN CHRISTIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPIFEED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dispenser air minum elektrik untuk hewan peliharaan; pengumpan hewan peliharaan elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:02:45
540   EtiketJID2021083599

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PENGUKIRAN V NO. 26-C RT. 006 RW. 002 KEL. PEKOJAN KEC. TAMBORA,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

YUDHI ANDRIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BITCOIN + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING EMAS, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa

penginapan; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba;
Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Layanan perhotelan (hospitality); Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan makanan
dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; jasa kafe; jasa penyediaan makanan
dan minuman untuk acara; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan restoran,
katering, bar dan ruang koktail; lounge; menyediakan layanan bar; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:04:37
540   EtiketDID2021083600

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Cicurug Town Square Blok A No. 11, Benda, Cicurug, Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat

PT. KIRIM UANG INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : KIRIMUANG.COM dan Logo
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru; Orange; Hitam; Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak

komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; aplikasi perangkat
lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler;
perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer global; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk menyediakan
sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah
jaringan komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi komersial menggunakan alat elektronik
melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan
pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; terminal aman untuk transaksi elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:06:22
540   EtiketDID2021083601

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. AZHAR BLOK AX.5 NO. 22, KEL. KENTEN KEC. TALANG KELAPA,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

SUCI RAMADONA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAUTYSIFAME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH ( MUDA ), KUNING ( EMAS ), HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik ); Kapas Pembersih; Pelembut pakaian; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Sediaan

kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Serum bulu
mata; Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); amber [parfum]; ambergris [parfum]; astringen untuk keperluan
kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bedak wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim
dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bulu mata palsu; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak
(kosmetik); deodoran; gel rambut; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kompres mata
untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; lipstik; lotion cukur; lotion kecantikan; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk wajah; lotion wangi [sediaan toilet]; lulur kosmetik; maskara; masker rambut dan kulit kepala;
masker wajah kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
untuk parfum dan aroma; pacar untuk keperluan kosmetik; parfum cair; parfum dan air toilet; pelembab wajah kosmetik; pensil
kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sachet parfum; sampo; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan
tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan
membuang lemak; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
kosmetik pra-lembab; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:09:04
540   EtiketDID2021083602

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sisingamangaraja No. 71, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
OCTAVIANUS MANURUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 99 BCB (Bunda Cerdas Borneo)
Merek Kata

Halaman 656 dari 1263



566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Ungu, Biru, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sabun cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:10:32
540   EtiketDID2021083603

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Greenlake City,  Rukan Foodcity No.  52-56, Kelurahan Ketapang, Kecamatan
Cipondoh 15147., Kota Tangerang, Banten, 15147

PT. Tajir  Kasih Berkat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ayam Paduka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Kuning, Merah, Merah Muda, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akar olahan untuk makanan manusia; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Hidangan utama yang dibuat

terutama dari makanan laut; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku,
siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan
berbahan dasar ketela pohon; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan,
unggas atau sayuran; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan
laut yang diawetkan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari
sayuran; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan
penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup terbuat dari
kacang; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan porsi kecil
yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan
berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku;
Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan
berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan
ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-
buahan atau sayuran; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus
buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang
didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik
berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Produk makanan laut yang dibekukan; Produk makanan yang terutama
mengandung ikan atau ayam; Protein untuk penggunaan sebagai suatu bahan tambahan makanan; Ratatouille (makanan
vegetarian); Sate Makanan Laut (Seafood); Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan makanan dari kaki babi;
Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Selubung makanan (berupa) selulosa berkertas; Suet (lemak pada pada
sapi) untuk makanan; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan
penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama
terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan lemak yang bisa dimakan; bahan makanan yang
dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; bahan makanan yang terbuat dari kacang;
bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk konsumsi manusia; benih disiapkan untuk makanan
manusia; benih disiapkan untuk makanan manusia, bukan sebagai bumbu atau perasa; biji rami untuk makanan manusia;
campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-
buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah
atau kismis kering; cocoa butter untuk makanan; dicampur minyak sayur untuk makanan; ekstrak rumput laut untuk makanan;
ekstrak sayuran untuk makanan; foie gras (makanan Perancis dari hati angsa atau bebek); ganggang olahan untuk makanan
manusia; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; hidangan pembuka yang terdiri terutama dari makanan laut; hidangan
utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; hidangan yang disiapkan
terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kaktus olahan untuk
makanan; kedelai yang diawetkan untuk makanan; lemak hewani untuk makanan; lemak untuk makanan; makan malam pra-
paket yang terdiri terutama dari makanan laut; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan batangan berbahan dasar buah,
kacang dan sayuran; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari
daging/ayam; makanan berbahan dasar  daging; makanan berbahan dasar buah; makanan berbahan dasar ikan; makanan
berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin
terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari
daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging;
makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan
bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan laut beku; makanan laut tempura; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi
dengan timah); makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang
seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang
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dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan
pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut;
makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pengganti berbahan dasar buah
dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup susu dingin; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan ringan  berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan
dasar buah; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar
kacang; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan
berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik;
makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar
serangga; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan
ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan terutama terdiri dari
buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan
yang terbuat dari daging; makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas;
makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang
dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih
dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung
kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; makanan yang disiapkan
terutama terdiri dari binatang buruan; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; minuman pengganti makanan
nabati berbasis susu; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minyak (dari
tumbuhan) untuk makanan; minyak bekatul untuk makanan; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji camellia untuk
makanan; minyak biji rami untuk makanan; minyak bunga matahari untuk makanan; minyak canola untuk makanan; minyak
colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan; minyak hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk makanan;
minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang
untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan persiapan
makanan; minyak kelapa untuk makanan; minyak rapa untuk makanan; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur untuk
makanan; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin
untuk makanan; minyak zaitun untuk makanan; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri
dari produk daging; pasta makanan yang terbuat dari daging; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti
ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; persiapan makanan terbuat dari daging; produk ikan olahan untuk makanan
manusia; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan laut (diasap); produk makanan laut kalengan; produk
makanan laut olahan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging,
sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk makanan yang
mengandung terutama dari sayuran; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat
dari ikan; pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan manusia; pupa lebah olahan untuk makanan manusia; sediaan
cumi untuk makanan manusia; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; selubung makanan selulosa; siput untuk
makanan manusia; sumsum hewan untuk makanan; tepung ikan untuk makanan manusia; topping untuk makanan yang
terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; ulat kepompong untuk makanan
manusia; usus untuk membuat selubung makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:12:24
540   EtiketJID2021083605

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Greenlake City,  Rukan Foodcity No.  52-56, Kelurahan Ketapang, Kecamatan
Cipondoh 15147., Kota Tangerang, Banten, 15147

PT. Tajir  Kasih Berkat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ayam Paduka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Kuning, Merah, Merah Muda, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di bidang keamanan

dunia maya; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks
perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Konsultasi manajemen bisnis di bidang
perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan
manajemen bisnis; Layanan manajemen risiko bisnis; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain
(manajemen bisnis); Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Nasehat bisnis dan
manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela
di bidang manajemen bisnis; Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web
online yang menampilkan hyperlink ke situs web; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis;
agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis atas
pengurangan penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; analisis
manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen
dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan
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manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen
bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam
pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan
manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan, layanan
konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bisnis dan manajemen; file sentral dan manajemen file bisnis
terkomputerisasi; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan
program sponsor; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agensi talent (manajemen bisnis
seniman pertunjukan); jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa
manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen
proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; kompilasi
dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis,
manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi
perusahaan; konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa
transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi
manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
risiko bisnis; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen
bisnis, dan manajemen strategis; layanan benchmarking untuk keperluan manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis
untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek;
layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan
jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan
sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan logistik (manajemen bisnis dan
organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen
bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian
nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; layanan think tank
dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan
presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing; manajemen bisnis agensi sastra;
manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen bisnis atlet profesional;
manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan
konsultasi; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis
dan individu; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal
atas nama orang lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik;
manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel;
manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp
musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen
bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain
musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen
bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik
kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen
bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara;
manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik
dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis,
administrasi dan layanan informasi; manajemen catatan bisnis; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan
administrasi bisnis kapal; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis
terkomputerisasi; manajemen informasi bisnis; manajemen model bisnis; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang
berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen reputasi bisnis dan
layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di
bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan
bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan saran dan
informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan
pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran publik
di bidang manajemen bisnis; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di
bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan
anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
panti jompo; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan manajemen bisnis dan
bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen
bisnis untuk organisasi kemanusiaan; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia;
pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan
dengan bisnis; pengawasan manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di
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bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi manajemen bisnis; perencanaan manajemen bisnis;
periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; saran dan bantuan
manajemen bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:15:06
540   EtiketJID2021083606

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Greenlake City, Rukan Foodcity No. 52-56, Kelurahan Ketapang, Kecamatan
Cipondoh 15147., Kota Tangerang, Banten, 15147

PT. Tajir Kasih Berkat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ayam Paduka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Kuning, Merah, Merah Muda, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk

kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan restoran Jepang;
Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Restoran; Restoran
Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar
dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen
perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-
restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan
layanan kafetaria; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan hotel dan restoran; layanan
hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran;
layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan
restoran; layanan makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi
liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan
pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan
restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen;
layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis;
layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa
pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang
restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi
hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di
restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs
web; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan
ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online
tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan
makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang;
restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan
untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan
restoran]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:16:10
540   EtiketJID2021083607

730 Nama Pemohon : PT. MIRAH LOMBOK DEVELOPMENT
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Alamat Pemohon : JL. RAYA AWANG, DUSUN BUMBANG, MERTAK PUJUT, KAB. LOMBOK
TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUARA LOMBOK + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KREM, ORANYE, ABU-ABU, BIRU, DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa akomodasi sementara; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa penyediaan akomodasi hotel

sementara; Jasa penyewaan villa; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; akomodasi sementara; jasa
penginapan wisatawan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:17:28
540   EtiketJID2021083608

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung MidPlaza 2 Lantai 24, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 10-12, Karet Tengsin, Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

PT. Optitama Unikreasi Persada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: One UP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa manajemen bisnis khususnya

manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Layanan manajemen risiko
bisnis; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen
bisnis; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan
informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis di
bidang waralaba; bisnis dan manajemen; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen
bisnis komersial; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; konsultasi bisnis dan
manajemen; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen risiko bisnis;
layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang
manajemen strategis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
bisnis hotel; layanan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis;
manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis
apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara;
manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen
bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen
bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga;
manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis
pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan;
manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis pusat
konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit;
manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis studio
film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan
freelance; manajemen catatan bisnis; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis kapal;
manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen
informasi bisnis; manajemen model bisnis; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; melakukan survei riset manajemen bisnis online;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen
bisnis; pengawasan manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang
manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi manajemen bisnis; perencanaan manajemen bisnis;
periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; saran dan bantuan
manajemen bisnis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:20:27
540   EtiketDID2021083609

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. Parangtritis no 45, mergangsan, kota yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta,
55153

Bobby Hartono Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WS-89
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : WS-89 Minyak Pelumas Anti karat
591 Uraian Warna : warna dasar biru, lingkaran merah tulisan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelapis anti karat dalam bentuk minyak, cair; gemuk anti-karat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:20:33
540   EtiketJID2021083610

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung MidPlaza 2 Lantai 24, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 10-12, Karet Tengsin, Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

PT. Optitama Unikreasi Persada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: One UP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs

web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot
berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan
pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan
dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara
khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet
olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang
berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan promosi acara olahraga; Jasa manajemen acara; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan
mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi,
kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara
olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan,
pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk
program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival,
pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa
pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi,
berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan
hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya
melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi
kabel; Jasa penyediaan  informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan,
film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan
acara dengan partisipasi; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web
interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program
pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran,
eksposisi, dan acara olahraga; Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada
acara olah raga, budaya dan hiburan.; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara
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budaya; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan,
hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot berkostum atau
tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang berhubungan
dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu
film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi,
drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi,
melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan
yang disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang sifatnya mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara
olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan klub sosial,
yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan
manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan pendidikan dan informasi yang
berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara
keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan
olahraga; Manajemen acara pendidikan; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan
seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan
pemberian penghargaan musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis,
ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser,
pertunjukan langsung dan acara dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan acara;
Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan fasilitas untuk acara
olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan
pendidikan atau hiburan); Menyediakan informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyelenggarakan, mengatur dan
mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Merencanakan, memproduksi dan
melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara;
Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara
hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pemondokan untuk
keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online;
Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol diabetes; Pengadaan tiket dan informasi untuk
acara hiburan dan olah raga; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi,
konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta
pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi
dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web;
Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara
balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara
langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut; Penyelenggara acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan
hiburan; Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Perantara pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur,
mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk
tujuan hiburan sosial; Produksi acara olahraga; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web,
media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi
kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman
video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan,
kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan
acara bulutangkis; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler,
komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca,
olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains,
teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi,
konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; acara festival permainan; cacat untuk acara olahraga; jasa hiburan, yaitu
menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa nasehat yang berhubungan
dengan organisasi dari acara olah raga yaitu kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pelatihan, kursus, dan
pendidikan di bidang olahraga, evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemesanan atau reservasi acara
hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering;
jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait
dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang
virtual).; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa rekayasa suara untuk
acara-acara; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini,
dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang
hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer;
jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; konsultasi yang berkaitan
dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan
hotline; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan disc
jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara
hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan pengeditan video
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untuk acara; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk
acara olahraga, ilmiah dan budaya; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara; master layanan upacara untuk pesta dan
acara khusus; melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; memberikan informasi tentang
hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara hiburan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik,
pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga;
memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; mengatur acara
budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik
live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan
langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan;
mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya;
mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur
dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan acara
pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan, dan pertunjukan live; mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game
komputer; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara
hiburan lainnya; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan mendukung perlombaan
balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan
sosial; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan
melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan
melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana;
menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan blog
dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik,
dan video musik; menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan mainan
untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang
mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di acara
budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan, untuk tujuan
amal; menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam
bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan televisi
untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan televisi untuk orang-orang kurang
mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat
lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan;
organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan
disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga; organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi
acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial; organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara
olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola
Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal; organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan
untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi dan mengatur
acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara
hiburan; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi olahraga komunitas dan
acara budaya; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara
budaya; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi,
presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya;
pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi
untuk acara olahraga; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara
(layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan
untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara
budaya; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik; pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan
pendidikan atau hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan
atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.;
pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam
bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan, produksi, pertunjukan
dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan
musikal, olahraga, pacuan kuda, balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur
atau mengadakan acara budaya; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi,
konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan,
permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan
acara hiburan langsung dan festival film; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan
peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan penggalangan dana amal;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara sosial; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan
musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; persiapan surititles untuk acara teater
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langsung; presentasi acara hiburan langsung; produksi acara hiburan langsung; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player
media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik, dan video musik; waktu acara olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:20:35
540   EtiketDID2021083610

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Malibu Blok A No. 1 ITC BSD, Lengkong Gudang Serpong - Tangerang
Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT.  MITRA PRADANA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUNNEBO + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kawat beton; Kawat seling; Klem dari logam untuk pengikat pipa; Klem logam; Klem penjepit dari besi; Peregang kawat

(penghubung peregang); TULANG KAWAT BAJA; Tali dan Rantai Kawat; Tali dari logam untuk penanganan barang muatan;
Tali pengikat dari baja; Segel logam untuk menyambung tali pengikat; baja kawat paku; beban angkat tali logam; gabions
kawat baja; kabel klem logam; kawat baja; kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-
Q); kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP); kawat seling; klem logam; klem pipa logam;
klem roda [sepatu]; klem roda logam; klem selang logam; klip tali kawat; pelindung dan klem baja stainless; rantai tali-temali
logam; semua tujuan tali logam; sling tali kawat; tali dari logam untuk pengikat; tali kawat yang digunakan untuk mengangkat
dan tali-temali; tali klip kawat logam; tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjP-
P7)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:21:45
540   EtiketJID2021083611

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Delima Timur IIIA / G-6 RT 014 RW 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12440, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12440

IR. MA Widyastomo M.MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakmi Jawa Khas Jogja Eyang Pa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GREY, BIRU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk

kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan restoran Jepang;
Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Restoran; Restoran
Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar
dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen
perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-
restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan
layanan kafetaria; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan hotel dan restoran; layanan
hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran;
layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan
restoran; layanan makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi

Halaman 665 dari 1263



liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan
pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan
restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen;
layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis;
layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa
pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang
restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi
hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di
restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs
web; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan
ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online
tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan
makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang;
restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan
untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan
restoran]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:23:53
540   EtiketDID2021083612

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Thamrin No. 128 A, Kel. Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20214

Mustika Akbar, S.Sos, MAP (PT. Merek Indah Lestari)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOMPOS SIMALEM PLUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk Kompos; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:25:17
540   EtiketDID2021083613

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kecapi Mas Raya No. 32, RT008/RW001, Kalijaga, Harjamukti, , Kota Cirebon,
Jawa Barat

Diana Puspita Wulandari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIVING ROOM COFFEE & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ruang keluarga; ruang tamu
591 Uraian Warna : Coklat, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang

belum diolah); Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Penyedap rasa dan aroma kopi; bahan pengganti kopi; biji kopi
panggang; kopi buatan; kopi giling; kopi instan; kopi susu instan; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan
dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; produk-produk kopi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:26:22
540   EtiketJID2021083614

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Bogor - Jakarta KM 52 , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16710
PT DSA LEGAL NETWORK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Colex (Corporate Legal Expert)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Ahli Hukum Korporasi/Perusahaan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:26:41
540   EtiketJID2021083615

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenanga No. 59 RT/RW 001/006 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan
Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, 28156

Nur Fitria

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: makcio
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning emas dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Penyediaan katering; Restoran; jasa katering; jasa

restoran; jasa restoran dan katering; katering makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman;
layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; menyediakan
makanan dan minuman di restoran; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:27:03
540   EtiketJID2021083616

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Klampis Indah 8 No.12, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. GIANA MULTI LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EGGBOSS PREMIUM SANDWICH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Jasa kios makanan dalam bentuk

penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa pengadaan kopi untuk
orang lain; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; PASAR SWALAYAN; Toko
minuman panas dan dingin; layanan iklan dan pemasaran online; layanan pemasaran online; layanan ritel disediakan oleh
supermarket; layanan ritel online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan
makanan dan minuman; minimarket; pemasaran online; supermarket; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:27:07
540   EtiketJID2021083617
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung MidPlaza 2 Lantai 24, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 10-12, Karet Tengsin, Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

PT Wira Interaktif Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Anvil CIRCLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengaturan acara hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan

visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam,
berita dan komedi; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil
dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi
seluler; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan
dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat
permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan
dalam sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam
sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan
pribadi oleh karakter berkostum; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan
langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung;
hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan
sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat
pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan
dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat program televisi yang
sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan
dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen
tenis; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan
pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; informasi hiburan; informasi yang
berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi
global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi,
broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari
basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
hiburan; jasa konsultasi di bidang hiburan; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar
dan wisata; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan
melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan
yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan
televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan arcade hiburan; layanan budaya, pendidikan atau
hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya,
pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan secara online dari jaringan
komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan dalam
kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat kontes
aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam sifat
kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan
dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri;
layanan hiburan dalam sifat kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes
yang menarik; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam
sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay thai; layanan
hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
badut; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan
disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan kapal
pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang
kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan online; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan yang
disediakan oleh grup musik; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat
hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub malam [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui
Internet; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya;
layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pusat hiburan; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan;
melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan
langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan
acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan
kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan pertemuan di
bidang hiburan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan
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menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; mengatur malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur
pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur upacara penghargaan dan malam gala untuk tujuan
hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan,
olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan fasilitas
hiburan; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan
perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan
perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan
perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; organisasi acara
hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif;
organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan;
organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas;
organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi
pertunjukan hiburan; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; pemesanan
kursi untuk acara hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung;
penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan];
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan peragaan busana; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi
baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi ulang tahun;
presentasi acara hiburan langsung; presentasi pertunjukan hiburan langsung; produksi fitur hiburan langsung; produksi
hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan;
produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi
pertunjukan taman hiburan; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; taman hiburan dan layanan pasar
malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:27:32
540   EtiketD072021083618

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO BINTARO BLOK AB 2 NO.2 RT.001/RW.013 KEL.PAKU JAYA,
KEC.SERPONG UTARA TANGGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15323

ANJAS SALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMSUNG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===Permadani; karpet lantai; matras; sajadah; wallpaper===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:28:00
540   EtiketJID2021083619

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung MidPlaza 2 Lantai 24, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 10-12, Karet Tengsin, Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

PT Wira Interaktif Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Anvil CIRCLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa manajemen bisnis khususnya

manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Layanan manajemen risiko
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bisnis; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen
bisnis; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan
informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis di
bidang waralaba; bisnis dan manajemen; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa agen bakat dalam sifat manajemen
bisnis artis yang tampil; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen
bisnis komersial; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; konsultasi bisnis dan
manajemen; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen risiko bisnis;
layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang
manajemen strategis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
bisnis hotel; layanan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis;
manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis
apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara;
manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen
bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen
bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga;
manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis
pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan;
manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis pusat
konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit;
manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis studio
film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan
freelance; manajemen catatan bisnis; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis kapal;
manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen
informasi bisnis; manajemen model bisnis; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; melakukan survei riset manajemen bisnis online;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen
bisnis; pengawasan manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang
manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi manajemen bisnis; perencanaan manajemen bisnis;
periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; saran dan bantuan
manajemen bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:29:14
540   EtiketDID2021083620

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Malibu Blok A No. 1 ITC BSD, Lengkong Gudang Serpong - Tangerang
Selatan, Tangerang - Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT. MITRA PRADANA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PYTHON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kawat beton; Kawat seling; Klem dari logam untuk pengikat pipa; Klem logam; Klem penjepit dari besi; Peregang kawat

(penghubung peregang); TULANG KAWAT BAJA; Tali dan Rantai Kawat; Tali dari logam untuk penanganan barang muatan;
Tali pengikat dari baja; Segel logam untuk menyambung tali pengikat; baja kawat paku; beban angkat tali logam; gabions
kawat baja; kabel klem logam; kawat baja; kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-
Q); kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP); kawat seling; klem logam; klem pipa logam;
klem roda [sepatu]; klem roda logam; klem selang logam; klip tali kawat; pelindung dan klem baja stainless; rantai tali-temali
logam; semua tujuan tali logam; sling tali kawat; tali dari logam untuk pengikat; tali kawat yang digunakan untuk mengangkat
dan tali-temali; tali klip kawat logam; tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjP-
P7)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:34:13
540   EtiketDID2021083621

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Danau Semayang E2B No25 Kel. Lesanpuro Kec. Kedung Kandang, Kota Malang,
Jawa Timur, 65138

Any Khofifi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: elasma
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih, emas, biru, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===Permadani; hiasan dinding bergaya permadani, bukan dari tekstil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan

bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; mosen [permadani oriental non-anyaman]; permadani di lantai dasar; sajadah;
tikar karet; tikar tanpa selip===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:35:54
540   EtiketJID2021083622

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Lowokwaru  Kota
Malang, Kota Malang, Jawa Timur, 62382

Moh. Faizal Arifin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Penerbit Literasi Nusantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Langit
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===penerbitan buku; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi

elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:36:27
540   EtiketDID2021083623

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Daan Mogot Baru Jl. Ubud I Blok JR/1 Rt.006/017, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres,
Jakarta Barat - DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUTRISTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: haruan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai

suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis;
Celana popok sanitasi; Cysteamine untuk keperluan medis; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat
dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat
herbal; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Hasil makanan pantangan
untuk keperluan medis; Irlandia lumut untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu
dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu
menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda
panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk hewan; Jamu
untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk
membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot
rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin)
untuk keperluan medis; Kapas batangan untuk keperluan medis; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang
digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Korek kuping untuk keperluan medis; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung
nikotin; Krim obat herbal; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan
meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan
medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk keperluan
medis khusus; Minuman beras kencur (jamu); Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman
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kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit
asem (jamu); Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak kayu putih; Obat dalam bentuk kantong yang
mengandung nikotin (untuk medis); Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk
keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang
mengandung madu; Obat paten Cina; Obat pencuci darah; Obat tradisional stamina pria; Obat-obatan (dalam bentuk jamu);
Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut
kain yang dapat dicuci; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut untuk haid;
Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembasmi jamur; Penutup kulit berperekat untuk kegunaan
medis; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Pil kromosom
Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok/diaper berbentuk celana; Produk nutrisi untuk keperluan
medis; Produk-produk ekstrak rami (untuk medis); Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Reagen untuk
keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan
dari penyakit hewan; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan obat batuk; Sediaan obat/farmasi
untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-
obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan
bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan
lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-
kondisi kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi
ereksi, infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan kimia
untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau
bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan untuk
medis; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen untuk sendi dan
tulang (untuk keperluan medis); Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; TONIK OBAT KUAT; TUTUP MATA
UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan
medis; abrasive gigi; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; adjuvan
untuk tujuan medis; agen detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen
detoksifikasi klorin untuk keperluan medis; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk
keperluan medis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; agen kardiovaskular untuk keperluan
medis; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman sediaan
farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi;
agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-
obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk; agen
pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; air mineral untuk keperluan
medis; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; alkaloid untuk
keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; amalgam gigi; amalgam
gigi emas; anestesi gigi; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk digunakan dalam
kedokteran gigi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan medis; antijamur vagina; apitoxin [racun
lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; asam amino untuk keperluan medis; astringen untuk keperluan medis;
bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan ikatan dan primer untuk keperluan
gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan
makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan pelapis untuk keperluan
gigi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis, yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk memperbaiki
gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki
mahkota gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan
untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk
keperluan medis; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan kedokteran hewan; balm obat kaki; balsem analgesik; balsem
untuk keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung
obat; bantalan mata untuk keperluan medis; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu
yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; bawang lanang (ekstrak jamu); bedak bayi
mengandung obat; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan
atau terapi; benzoil peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; biofarmasi untuk pengobatan kanker;
bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; budaya
mikroorganisme untuk keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; cairan
obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; camilan pengganti makanan untuk
keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis; campuran minuman diet untuk digunakan
sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan
untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi
bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman
suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis;
cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana popok bayi; celana popok bayi dari
kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; chinoline untuk keperluan medis; cosmeceuticals
untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering
diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; desinfektan untuk
instrumen medis; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk
peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; deterjen untuk keperluan medis;
diastase untuk keperluan medis; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; douche obat; dressing untuk keperluan medis dan
kedokteran hewan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis;
ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk
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penggunaan medis; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; emolien
untuk keperluan medis; enzim untuk keperluan medis; etil alkohol untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan
medis; feromon untuk keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formulasi bakteri probiotik
untuk penggunaan medis; fungisida untuk keperluan medis; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam
bentuk bercak dermal yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi
pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis
dalam bentuk semprotan oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang
memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja
menguap untuk tujuan medis; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam kalium
untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi untuk
keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan medis;
garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas untuk
keperluan medis; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel perawatan gigi oral; gel perawatan mulut obat; gel topikal
untuk keperluan medis dan terapeutik; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; ginseng untuk
keperluan pengobatan; gliserin untuk keperluan medis; glukosa untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis; grease
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; gula diet untuk keperluan medis; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam
untuk keperluan medis; hemostatik untuk keperluan medis; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
hidrogen peroksida untuk keperluan medis; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan];
homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon untuk keperluan medis; infus herbal obat; inhaler
nikotin untuk keperluan medis; isopropil alkohol untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jamu dalam bentuk
kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan
buang air kecil; jamu untuk membantu meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk
memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom
dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk
keperluan pertanian; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut;
kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk keperluan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan
medis; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kapsul gelatin untuk obat-obatan;
kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk keperluan medis; kapsul tambahan herbal pria; kapsul untuk
obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan;
kapur barus; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kaset
kinesiologi untuk keperluan medis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes
diagnostik medis; kaset yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kayu cedar untuk
digunakan sebagai obat nyamuk; kedokteran gigi; keramik gigi; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas liner untuk popok; kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; kertas untuk plester mustard; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik,
sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk
menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kolagen untuk keperluan medis; kompres obat; kotak
obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat;
krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim kaki obat; krim kulit obat; krim
obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perlindungan kulit; krim
pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; kulit angostura untuk keperluan medis;
kulit condurango untuk keperluan medis; kulit puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan medis;
laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk
rokok elektronik; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis
untuk digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; liner sekali pakai untuk popok;
liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner untuk popok; lintah untuk keperluan
medis; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran gigi; lotion after-shave obat; lotion dan krim obat
untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tubuh obat; lotion wajah obat; makanan
bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet
yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat
makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet untuk
penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk keperluan medis;
makanan homogen diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan
yang diresapi ganja untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; media kontras untuk digunakan dengan
peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media kontras untuk digunakan dengan
peralatan pencitraan medis; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; memperbaiki
bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; mengobati; mengurangi teh
hipertensi untuk keperluan medis; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan
menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman
medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi
usus besar; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik
rasa; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman
segar daun kelor (jamu); minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan
medis; minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman
tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang
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diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis; minyak angin aromaterapi;
minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk keperluan medis; minyak
hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan
untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat
dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak pijat obat; moleskin untuk digunakan sebagai
perban medis; moleskin untuk keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; obat alergi; obat
antiepilepsi; obat antijamur; obat antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat dan salep herbal;
obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat homeopati; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur
anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan
peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat luar berbahan baku herbal;
obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat pelembab bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya;
obat pencahar; obat pencahar untuk hewan; obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang hipnosis; obat
pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat salep bibir; obat sitostatik untuk
keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan
antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan
kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tradisional Cina;
obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk
pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi;
obat-obatan untuk pengobatan kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan
penyakit tulang; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; oksigen
untuk keperluan medis; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi; paduan logam mulia untuk keperluan
gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan logam untuk penggunaan gigi; pakan
ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; parasitisida untuk keperluan medis; pasta gigi obat; pasta
pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; patch nikotin untuk keperluan medis; patch transdermal untuk
perawatan medis; pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelembab kulit obat; pelembab tubuh obat;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas medis; pembalut luka;
pembalut wanita; pembalut, kedokteran; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih obat untuk kulit dan luka;
pembersih rongga mulut untuk keperluan medis; pemoles gigi; pencucian vagina untuk tujuan medis; penekan nafsu makan
untuk keperluan medis; pengganti darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; pengganti gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis;
pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; penutup mata untuk keperluan medis; penutup popok; penutup popok
dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyeka untuk tujuan medis; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi
dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan;
perasa obat untuk digunakan dalam rokok elektronik; perban bedah dan medis; perban dan pembalut higienis, medis dan
bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat
medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat jaringan internal; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk
penggunaan gigi dan kedokteran gigi; permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk
keperluan medis; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis; permen karet rasa mint untuk
penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium
untuk keperluan medis; permen, obat; pernis gigi; pernis konduktif untuk keperluan gigi; petroleum jelly untuk keperluan medis;
petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil untuk pengobatan
tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan
medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plester; plester
analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester
perekat; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis;
plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok
bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok
berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk inkontinensia; popok
sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk anjing; popok untuk
bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa gigi; preparat
alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan
pengobatan; primer logam untuk keperluan gigi; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk nutrisi untuk penggunaan
medis untuk infus intravena; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; quassia untuk keperluan
medis; quebracho untuk keperluan medis; quinquina untuk keperluan medis; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; radium untuk keperluan medis; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; reagen
biologis dan kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik medis; reagen diagnostik
medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia
untuk keperluan medis; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam
kartrid untuk penggunaan diagnostik medis; reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-
akaran untuk keperluan pengobatan; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; rokok bebas tembakau
untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; royal jelly untuk keperluan medis; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun
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tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit sakit
herbal untuk hewan peliharaan; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep
ruam popok obat; salep untuk mengobati ruam popok; sampo kering obat; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan;
sarsaparilla untuk keperluan medis; sealant fisura untuk keperluan gigi; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan
antijamur; sediaan asam amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri untuk penggunaan
medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis
dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan
biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk pengobatan kanker; sediaan bioteknologi untuk
keperluan medis; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan
gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan
diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan
diagnostik untuk keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk tujuan medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan diagnostik yang terbuat dari polimer
berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet
disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan douching untuk keperluan
medis; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan
penyakit pencernaan; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan gangguan pernapasan; sediaan farmasi untuk
inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk manusia untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan
produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular
dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk
manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-
steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi; sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri
dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri
dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma;
sediaan farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan
farmasi untuk pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan
fibrosis kistik; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal
dan pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk
pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi;
sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi
untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan
osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit Parkinson; sediaan
farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan terkait sistem
kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan injeksi untuk
keperluan medis; sediaan injeksi untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kimia
untuk mengobati busuk gandum; sediaan kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan
kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk
mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman sereal; sediaan kimia untuk mengobati phylloxera; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan
mandi mentol untuk keperluan medis; sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan medis dan kedokteran hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan
menghancurkan jamur; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan mikroorganisme untuk penggunaan medis
atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan
nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan
medis; sediaan obat nyamuk; sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular;
sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan pencukuran obat; sediaan pengobatan
asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan
pengobatan jamur kuku; sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu
[pediculisida]; sediaan pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan
pengobatan mulut obat; sediaan pengujian untuk keperluan medis; sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan kaki
untuk keperluan medis; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan
kulit untuk keperluan medis; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan perawatan
obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan obat untuk kucing; sediaan perawatan
obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan
probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan sanitasi
untuk keperluan medis; sediaan semprotan obat hidung; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan
dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk
kering; sediaan untuk pengobatan luka bakar; sediaan vitamin C; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis;
sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk tujuan medis;
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sel untuk keperluan medis; semen gigi; semen tulang untuk keperluan medis; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk
penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan
pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; senyawa gosok untuk tujuan medis atau terapeutik; senyawa
restorasi gigi; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi
melalui perendaman kaki; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet
atau medis; shampoo ketombe obat; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sisipan terbuat dari
bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok
bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan
kembali; sitostatik untuk keperluan medis; solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi untuk keperluan medis;
solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk
keperluan kit medis pengujian diagnostik; stimulan pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; strip tes diagnostik medis;
strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal;
suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran
minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis;
suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair;
suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen makanan bubuk untuk
keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul;
suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia;
suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi
bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; supplemen makanan untuk keperluan medis;
tablet hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan
medis; tampon untuk keperluan medis; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk tujuan
pengobatan; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tes diagnostik medis; tes
diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis;
tetes hidung untuk keperluan medis; tincture untuk keperluan medis; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis;
toner kulit obat; tonik [obat-obatan]; tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; trypsins untuk
keperluan medis; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis; unsur (agents) terapeutik
(medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; vaksin untuk
hewan-hewan akuatik; vaping cannabis untuk keperluan medis; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; zat
antibakteri untuk keperluan medis; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat kontras
radiologis untuk keperluan medis; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:40:27
540   EtiketDID2021083624

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mulyosari Prima Utara 9-MJ/22, Kalisari, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur
EDWARD LEONARDO HONGARY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHIYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE, UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit kering; Biskuit tipis kering; Donat berlubang; Kue; Kue Leker; Kue keranjang; Kue
kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue mochi; Kue tradisional; Kue-kue; Kue-kue dari
bahan beras; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan
dasar tepung terigu; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Pasta kue; Pizza (roti); Roti asin; Roti bagelan; Roti kebab; Roti
kecil-kecil; Roti kering; Roti manis; Roti manis isi; Roti pastry; Roti sobek; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti yang dikeringkan;
Wafer (kue); Wafer (pie); adonan kue; biskuit; biskuit asin; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit manis; biskuit vegetarian; biskuit
yang tidak manis; biskuit-biskuit; dekorasi fondant untuk kue; donat; kue basah; kue beras; kue bolu; kue buah; kue bulan; kue
coklat; kue es; kue es krim; kue gandum; kue kering beku; kue krim; kue nougat; kue pai; kue pastry; kue potong; kue sereal;
kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering);
makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao;
makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan
ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung
kentang; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makaroni [kue kering]; produk-produk roti untuk
makanan; puding roti; roti bakar; roti dan roti bun; roti gandum; roti goreng; roti gulung; roti kukus; roti maryam; roti oriental; roti
panggang; roti rendah garam; roti segar; roti*; wafer; wafer es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:43:51
540   EtiketD072021083625

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO BINTARO BLOK AB 2 NO.2 RT.001/RW.013 KEL.PAKU JAYA,
KEC.SERPONG UTARA TANGGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15323

ANJAS SALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NANYA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===Permadani; karpet lantai; matras; sajadah; wallpaper===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:43:51
540   EtiketDID2021083625

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. T. Amir Hamzah Komp. Taman Anggrek Blok G No. 3, Kel. Helvetia Timur, Kec.
Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara

Eddyko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 777 + Logo Pohon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dodos; arit; cangkul [perkakas tangan]; galah berkait / gancu; kampak; parang; pisau *; sekop [perkakas tangan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:44:24
540   EtiketDID2021083626

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sukosari RT.001 RW.001, Pilangsari, Sayung, Kabupaten Demak - Jawa Tengah,
Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59563

ANIK ZAHROTUS SAJIDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALFI ZAHRA HIJAB + LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian anak-anak;

Pakaian muslim; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian
renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-
gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pashmina; dalaman jilbab; gamis; jilbab; kerudung [pakaian];
manset; pakaian bayi; pakaian olahraga muslim; pakaian pria; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas,
gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; sarung; sepatu; syal dan jilbab; syal pashmina; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:44:35
540   EtiketDID2021083627

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gudang Areng I No. 11, RT.011/RW.009, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

BONG TJHIA FA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEBEL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pembentuk otot pada tangan; Alat pembentuk otot perut; Alat pemukul softball; Ornamen dan dekorasi pohon Natal;

Papan perut yaitu alat pembentuk otot tubuh (latihan fisik); Peralatan ketahanan pembentukan otot; alat-alat olahraga; angkat
beban kaki untuk berolahraga; angkat beban untuk latihan fisik; bangku angkat berat; bangku perut untuk berolahraga;
barang-barang senam dan olahraga; barbel untuk angkat berat; barbell; beban kaki untuk pelatihan olahraga; bola basket;
bola kaki; bola lunak; bola rugby; bola tenis; bola tenis meja; bola voli; halter; jaring bulu tangkis; jaring tenis; jaring voli;
kettlebells; latihan treadmill; meja dan tongkat bilyar, rak dan bola; meja untuk tenis meja; mesin angkat berat untuk
berolahraga; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis; peralatan golf; peralatan
olahraga; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; perangkat permainan catur; permainan dan alat-alat
permainan; raket bulutangkis; raket tenis; raket tenis meja; sabuk angkat berat dan perkakas senam dan olahraga lainnya;
senar raket; sepeda latihan stasioner; set bulu tangkis; set dumb-bell; set halter; tas khusus diadaptasi untuk peralatan
bulutangkis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:46:30
540   EtiketDID2021083628

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ciherang Gede Rt.002/002, Ciherang - Dramaga, Bogor - Jawa Barat, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat

LENDY TRINANDA RIZALDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gaizka
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hiatm dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada

jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk alas kaki;
Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah
kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian);
Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan
penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan
sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Celana jeans; Celana pelindung kaki;
Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Cimata (Pakaian Adat); Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Detat (Ulos
Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki
(Pakaian)); Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine
[pakaian]; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos
kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola
Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Lis untuk alas kaki; List
untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian);
Meukasah (Baju); Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian
Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa;
Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian
Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian
[pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi;
Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung
tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top,
kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket,
ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat;
Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari
bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui;
Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits);
Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar
untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di
pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit
imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan
aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian
wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan
berlapis; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates);
Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket,
kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup
kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian
dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra
olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan
aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana
untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang,
korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk
dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap
keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu,
setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok,
blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja
kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
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celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki
(pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian);
Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi);
Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pita atau
karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat
pinggang untuk pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Sepatu Dansa; Sepatu bot musim dingin; Sepatu cross training;
Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang
tahan asam; Sepatu untuk jalan; Setelan pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Sol sepatu; Tali
penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat);
Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Toro (Baju Kurung); Tudung
kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian
Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari
kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat
sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki
untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk
wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan
air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan
[pakaian] rugby; atasan baju tanpa lengan; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas
kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga
lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju
berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju
kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju
memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju
rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk
untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; ban lengan
[pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando
[pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat;
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices
[pakaian dalam]; bootee (sepatu bayi wol); bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana atletik; celana
balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda;
celana bersalin; celana berupa kaos kaki (stoking); celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana
dalam pria; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana formal; celana hujan;
celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana
ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa;
celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang
longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang
dewasa; celana panjang untuk pria; celana pelangsing anti selulit; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk
penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada
bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tinju;
celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana
pof; celana renang; celana snowboard; celana stretch; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tempur; celana
trekking; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang
menyerap keringat; celana yoga; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan
baju]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dasi; dasi (pakaian); daster; dickeys [bagian depan baju]; earbands
[pakaian]; flat balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun jumper
(baju hangat); gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari
pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat
[bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian];
gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok
modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat
pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket
barang [pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi
pakaian; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk
kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas kulit; jas luar; jas tiga potong [pakaian]; jeogori
[pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja
berujung Jepang]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kancing
untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki
panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja
yang menyerap keringat; karet [alas kaki]; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang;
kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis];
kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik;
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kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan
panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby;
kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita;
kemeja yoga; kemeja-jacs; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari
pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); korset
menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lapisan pakaian jadi; lapisan siap
pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan
sepatu bot; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja; manset lengan
kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian];
melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian];
membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian atasan
dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar
angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain
one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam;
pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin;
pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung
untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian
dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian
hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing;
pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian
latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian
luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian
malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga;
pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi
tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut
dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating;
pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan
cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan
angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak
termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin;
pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian
tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki;
pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian
untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian
yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual
untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan
angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat;
pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan
hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian
pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung tumit untuk sepatu; penghangat kaki  (pakaian);
penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penyangga pakaian; perangkat non-tergelincir
untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu;
perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu
bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; pompa [alas kaki]; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok [pakaian bisnis]; rok celana; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian];
sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal; sandal balet [sepatu dansa];
sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal mandi; sandal pantai; sandal untuk pria; sandal
untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan
pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau
sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball;
sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola voli; sepatu
boot; sepatu boot bayi; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot
kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang
yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air;
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sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu
bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot
untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bowling; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa;
sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf;
sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk
sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu
hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu
kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk
menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu luar terbuat dari
karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai;
sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu platform;
sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu
senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap;
sepatu tenis; sepatu tinju; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola
Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan
anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang,
celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai
pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; set pendek [pakaian];
setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal
wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu
untuk tujuan non-ortopedi; slip  pakaian dalam; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol
sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sriwal
(pakaian); syal; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu
hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; tips
untuk alas kaki; topi; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; topi untuk bayi, bayi, balita,
dan anak-anak; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; waraji [Alas kaki
Jepang terbuat dari jerami]; wimples (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:49:15
540   EtiketJID2021083629

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SETIABUDHI NO. 148 RT.002/005, HEGARMANAH, Kota Bandung, Jawa
Barat

FERDINARD SUHARJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEXY THE FLYING TIGER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : THE FLYING TIGER = HARIMAU TERBANG
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:50:19
540   EtiketJID2021083630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Alam Segar RT 001 RW 008 , Kel.Pamulang Barat, Kec.Pamulang ,Kota
Tangerang Selatan -Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417

DANANG WIJAYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DATAPRIME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Tulisan DATAPRIME , (warna Biru navi) , Logo D warna (Biru navi) Logo P  warna Biru muda dan Merah, slogan Your Reliable
Partner (biru navi)

511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penyedia layanan internet [ISP]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 12:57:00
540   EtiketJID2021083631

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SETIABUDHI NO. 148 RT.002/005, HEGARMANAH, Kota Bandung, Jawa
Barat

FERDINARD SUHARJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARUNG RALO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:02:26
540   EtiketDID2021083632

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok G-14, Gandaria Selatan, Cilandak. Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. ARA INOVASI BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AOI & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); gel kosmetik; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan

perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif [make-up];
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim dan lotion kosmetik; sabun kosmetik; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh;
sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:05:25
540   EtiketDID2021083633

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mekarsari Baru Rt. 004, Rw. 006 Kel. Mekarsari Kec. Cikajang, Kabupaten Garut,
Jawa Barat

Ilham Awaluddin Nur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K96
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:19:24
540   EtiketDID2021083634
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOLARPROTECT
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:19:36
540   EtiketDID2021083635

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. Atap Merah Jl. Pecenongan No. 72, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Kebon Kelapa, Kec.
Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120

Sesilia Iskandar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CELLIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Jaket anak-anak; Kaos anak-anak; Kemeja (lengan pendek); baju; baju kaos (t-shirt); baju untuk anak-anak;

blazer; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana pendek; celana pendek untuk anak-anak; celana untuk anak-
anak; gaun; jaket [pakaian]; kaos; kaos oblong anak-anak; kemeja; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; pakaian dalam
anak-anak; pakaian untuk anak-anak; piyama untuk anak-anak; rok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:19:38
540   EtiketJID2021083636

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAHA SURVEYOR INDONESIA LANTAI 16 JALAN JENDRAL GATOT SUBROTO
KAVLING 56, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, KOTA JAKARTA SELATAN, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: API DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:21:17
540   EtiketJID2021083637

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tunjung Sari Nomor 1, Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Provinsi Bali, Kota Denpasar, Bali, 80228

PT FLORESRUNAWAY WISATA BAHARI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: I Putu Uye Arya Berbudi S.H., M.H.,
Jalan Palapa VIII No. 12 B, Denpasar 80223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMARA LIVEABOARD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : emas; hitam;
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa wisata; jasa paket liburan, yaitu jasa perencanaan rincian paket liburan, jasa advis rincian paket perencanaan

liburan, paket wisata perjalanan liburan, jasa pengaturan paket perjalanan wisata liburan; jasa pemandu wisata tirta; jasa-jasa
pengaturan wisata; mengatur dan memesan perjalanan, wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur perjalanan sehari,
perjalanan liburan dan wisata perjalanan wisata; mengatur tur dan wisata perjalanan wisata; mengatur wisata perjalanan dan
kapal pesiar; pelesir dengan kapal pesiar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:28:13
540   EtiketD222021083638

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BLOTAN RT/RW: 03/40 WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DI
YOGYAKARTA, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

VIDYA HERLI PRATIWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HERLI'S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada

jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan sebagai pakaian; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk
ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo
(pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cimata (Pakaian Adat); Dasi yang
terbuat dari alas kaki sutra; Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-
Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok (Pakaian Adat);
Jaket garbadine [pakaian]; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan
sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kaus pakaian; Lis untuk alas kaki; List untuk alas kaki; Manset
untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Oroba Si Oli (Pakaian Adat);
Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini;
Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo
Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian
Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian
anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam,
gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan
dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana,
celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus
kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan
lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk
kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak;
Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang
pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga;
Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian
pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian
tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian
untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga;
Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari
bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu,
atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater,
kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian,
yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang,
jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita,
atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana
dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu,
pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga,

Halaman 685 dari 1263



pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat
kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat
hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju,
gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja,
T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-
pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian);
Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus
pakaian; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Perlengkapan anti selip
untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Peukayan Daro
Baro (Pakaian Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan
stocking; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Tali
penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat);
Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi
tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol;
Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat);
Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer;
alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki
perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki
untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk
snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki,
kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah
raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit,
sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian]
rugby; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas
kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju kaos [pakaian]; baju rajut (pakaian); ban lengan
[pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando
[pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat;
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bingkai topi [kerangka]; blazer [pakaian bisnis]; blus
[pakaian bisnis]; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana
bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian
luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria untuk
pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chullos
[topi dengan penutup telinga]; dasi (pakaian); datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; earbands [pakaian]; foulards [artikel
pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran
[outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari
pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk
pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hanbok [pakaian tradisional Korea];
hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang
[pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang
[pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jas [pakaian bisnis]; jas
[pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jikatabi [Alas kaki kerja
berujung Jepang]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong
untuk pakaian; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan
ortopedi); karet [alas kaki]; kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas
kaki; kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari
pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi
pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian); lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; lidah
atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu;
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magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian
yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; membungkus bahu
[pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; miters [topi]; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian
[pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian
basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian
bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian
bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian
bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian
dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian
dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam
tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian
dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk
di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan;
pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian
kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian
kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga);
pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca;
pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi;
pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel;
pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah
raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk
menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara;
pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut;
pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan
rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian
renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan;
pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai;
pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan
air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air;
pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal;
pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian
tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk
jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk
skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian
wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,
pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,
sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang
menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap
keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki
dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan
pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki
panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan
[pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup
sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari
alas kaki); penyangga pakaian; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk
alas kaki; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot;
pompa [alas kaki]; puncak topi; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk
pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang
terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil;
sandal jepit [alas kaki]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan
pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari
kaki yang diperkuat; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu;
sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu untuk pakaian santai;
sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu,
kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang
diperkuat; set pendek [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift
[pakaian]; slip  pakaian dalam; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol untuk alas kaki;
sol untuk sepatu dan sepatu bot; sriwal (pakaian); suge-gasa [topi topi]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali untuk bra [bagian
pakaian]; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus
disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas
sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; tips untuk alas kaki; topi; topi baseball; topi berbandul;
topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember;
topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit
domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung;
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topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi
ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi,
balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tutup kepala,
yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; ushankas [topi bulu];
waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]; wimples (pakaian)===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Amplas kayu; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa,

pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang
tidak mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi,
krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-
wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan
detergent bubuk .; Bedak padat untuk wajah; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih karat; Cat alis;
Deodorant stick; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Lipstik cair; Odol; Pewangi
pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna dan cat rambut; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan,
larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan &
bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Semir sepatu;
Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; cat kuku dan penghapus cat kuku;
cat sediaan pengupasan; deodoran; deodoran tubuh [wewangian]; gel pasta gigi; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda
pada wajah; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak,
bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss),
balsem bibir, cat kuku; krim wangi; lipstik; lotion kaki tanpa obat; lotion masker tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion rambut
tanpa obat; lotion wajah tanpa obat; minyak wangi; minyak-minyak sari kosmetika; pasta gigi; pasta gigi tanpa obat; penyeka
yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; pewangi nafas dalam bentuk kunyah
yang terbuat dari ekstrak kayu birch; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; sahampoo untuk kendaraan; sampo untuk kendaraan bermotor; sediaan kosmetika untuk
perawatan jerawat; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan menghilangkan karat; sediaan pembersihan untuk ban dan
roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan untuk membersihkan,
melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan
kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; semir furnitur; semir gigi; semir mobil; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; wangi-wangian; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:31:24
540   EtiketDID2021083640

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Sari Raya No. 57, Rt. 010/Rw. 001, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11150

Richard Law

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANGJU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam & Putih

Halaman 688 dari 1263



511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alternator; Blok bantalan penyangga untuk mesin; Dinamo stater  ; Kipas untuk motor dan mesin; Steng seher (conrod);

busing [bagian dari mesin]; dongkrak hidrolik yang dipasang di trailer; dudukan mesin; filter bahan bakar; piston [bagian dari
mesin atau mesin]; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; ring piston; stater penghidup/matikan mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:31:26
540   EtiketDID2021083641

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. G. LATIMOJONG NO. 141/221, KEL. MARDEKAYA SELATAN KEC.
MAKASSAR, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

RUDY HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUHU KOPI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Beras; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Brownies Coklat; Bumbu

instan bubuk; Es Konsumsi; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Kakao; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kue
Susu; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan penutup; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau
dari jepang latte; Mie; Mie Korea; Mie jepang; Mie shirataki; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman karamel
dengan campuran susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Muesli; Ocha / teh
jepang; Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-
polongan, atau sayuran; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Puding dari telur, susu dan gula; Roti, kue
pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saus Pizza; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan pasta; Teh Tarik; Teh latte;
Teh lemon; Tepung jagung; acar manis [bumbu]; adonan roti; asam [bumbu]; bahan makanan untuk adonan roti dan kue;
bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; beras ketan;
bihun [mie]; biji wijen [bumbu]; biskuit; bubuk custard; bubuk kakao instan  ; bubur nasi; bumbu cabai; bumbu masak; bumbu
taco; cabai kering [bumbu]; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; cokelat yang
mengandung susu; coklat; cream of tartar untuk keperluan kuliner; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya;
ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; es krim; es krim susu; es susu; esensi
yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; garam; granola; gula, madu, sirup; jagung, diolah; kecap;
kopi; kue coklat; kwetiau; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran;
makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup berbasis custard; makanan penutup dengan rasa
karamel; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan dengan bahan
dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; mayones; mi dari tepung beras;
mie ayam; mie goreng; mie instan; mie kering; mie ramen; mie soba; mie tepung; mie udon; minuman berbahan dasar cokelat
dengan susu; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman dengan bahan dasar coklat;
minuman dengan bahan dasar kakao; minuman teh boba; moster; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan
sebagai bumbu; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa untuk minuman, selain minyak esensial;
permen coklat; pizza; puding; puding beku; puding beras; ragi, baking powder; roti goreng; rumput laut [bumbu]; saus lada;
saus pasta; saus spaghetti; saus teriyaki; saus tiram [sambal]; snack bar berbasis granola; spaghetti; teh; teh susu berbahan
dasar teh; tepung Hunkwe; tepung beras; tepung gandum; tepung kentang *; tepung roti; tepung tapioka*; tepung*; topping
makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; wafel; wafer; yogurt beku [es
gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:36:27
540   EtiketDID2021083642

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: D. Husada Indah Timur 2/L-167 Rt. 005 Rw. 009, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo,
Kota Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

ANGELICA CAROLYNE MERGONOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PHARMEXPLUS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merupakan suatu penamaan
511 Kelas Barang/Jasa : 5

Halaman 689 dari 1263



510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan
bakteri; Gel antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; antiseptik; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cuci tangan anti-
mikroba; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; pembersih tangan antiseptik; sabun obat untuk tangan; sediaan antiseptik;
sediaan farmasi antibakteri; sediaan pembasmi serangga; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah
tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau untuk karpet; semprotan antibakteri; semprotan obat untuk mulut;
semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat;
tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu basah antibakteri; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; zat antibakteri
untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:37:19
540   EtiketDID2021083643

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Hijau Blok F No. 5, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Rumah), Jl. Daan Mogot
Km. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta (Kantor), Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

Jogi Hendra Atmadja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mirfahry Hafiz S.H
Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROMA SULTAN TARTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bihun instan; Campuran minuman berbahan dasar teh; Chocolate chip cookie; Ekstrak coklat; Hasil produksi coklat;

Kakao; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kue; Mie; Minuman cokelat; Permen kenyal; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk-
produk kakao ; Saus celup berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sereal; Serpihan sereal; Tepung
jagung; batangan berbahan dasar cokelat; bihun; bihun [mie]; biskuit; biskuit asin; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit manis;
biskuit-biskuit; bubuk coklat; bubuk teh instan; cokelat; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat,
cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; cookie bebas gluten; daun teh; ekstrak kopi; es
krim; es krim buah; esensi kopi; gula karamel; gula pastilles (manisan); kembang gula; kopi; kopi instan; krim-krim coklat; kue
gandum; kue wafer berlapis cokelat; kukis (kue kering); liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; makanan ringan dengan
bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat;
marsmalow; mie instan; mie telur; mie tepung; minuman berbahan dasar teh; minuman teh; minuman yang terbuat dari kopi;
olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; pasta cokelat; pemanis-pemanis
coklat; permen; permen bergetah; permen karet; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis;
permen permen; permen rasa mint; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk roti untuk
makanan; roti*; saus coklat; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sereal bar; sereal
jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; teh; teh hijau; teh jahe; tepung beras; tepung tapioka*; tepung
terigu; tepung*; terasi; toffee (gula-gula); wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:42:22
540   EtiketJID2021083644

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung 18 Parc Place SCBD, Kingsland Tower Lt.3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT Digital Prima Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dimensy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru Muda, Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan keamanan komputer dalam hal menyediakan otentifikasi, penerbitan, validasi dan pencabutan sertifikat digital;

Otentikasi online tanda tangan elektronik; jasa layanan perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,
transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna; layanan komputer dan teknologi untuk mendeteksi akses tidak sah
ke data dan informasi; pembuatan dan pengembangan program komputer untuk pemrosesan data; pembuatan, pemeliharaan,
dan pembaruan perangkat lunak komputer; pemrograman perangkat lunak pemrosesan data elektronik [EDP]; pengembangan
sistem penyimpanan data; watermarking digital===

Halaman 690 dari 1263



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:43:02
540   EtiketDID2021083645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Buckingham Raya No. 55, Puri Mansion, Kel. Kembangan Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

MARYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLOWER CART'S
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Kursi bayi;

Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meja [furnitur]; Ranjang (Tempat Tidur); alat
untuk membantu bayi berjalan; baby bouncers [kursi]; bantal anti-roll untuk bayi; bantal dacron; bantal dukungan kepala untuk
bayi; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling; bantal kasur; bantal menyusui; bantal penyangga
kepala; bantal posisi kepala untuk bayi; bantalan kantong tidur; boks berpagar portabel untuk bermain bayi/anak kecil; boks
untuk bayi; buaian berbentuk keranjang untuk bayi; buaian untuk bayi; dipan untuk bayi; furnitur bayi; furnitur kamar tidur;
furnitur yang dapat diubah; gerbang bayi; kasur; kasur busa; kasur lipat; kasur pegas; kasur tiup; kasur udara; keranjang bayi;
kursi disesuaikan untuk bayi; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi untuk bayi; kursi-kursi;
lemari; lemari pakaian; mengubah tikar bayi; pelindung bumper untuk boks bayi; perabotan; platform ganti bayi yang terpasang
di dinding; playpens untuk bayi; sandaran kepala untuk tempat tidur; tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat
dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat tidur bayi; tempat tidur untuk bayi; tikar
untuk playpens bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:45:15
540   EtiketDID2021083646

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PRATAMA REGENSI BLOK B 29 KEMANG PRATAMA REGENSI
RT/RW:009/035 KEL. BOJONG RAWALUMBU KEC. RAWALUMBU, Kota Bekasi,
Jawa Barat

WAHYU DARMOMARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PINUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANYE, MERAH MUDA, BIRU, COKLAT, HIJAU MUDA, UNGU, HITAM, MERAH, HIJAU TUA DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Melamin triplek untuk bangunan; bahan bangunan dari kayu; kayu bangunan; papan triplek; triplek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:47:20
540   EtiketDID2021083647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SEMAIL , RT/RW : 005/000 , KEL. BANGUNHARJO , KEC. SEWON ,, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta, 55187

SUKO TRIYONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORIFLAKES + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH , MERAH , KUNING .
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Jawawut yang
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dihancurkan; Kue; Kue-kue; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan
terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan yang mengandung tepung; Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner;
Tepung Jawawut; Tepung jagung; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; dodol garut; kue sereal; makanan Untuk Sarapan
dari Padi-padian; pati ubi jalar untuk keperluan kuliner; pati ubi jalar untuk makanan; roti*; sereal bubuk; sereal gandum; sereal
jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sistik ubi ungu; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung
kacang kacangan; tepung kedelai; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:47:45
540   EtiketJID2021083648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. MH. Thamrin RT 003/ RW 002 Kel. Panggang Kec. Jepara, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah

Sudarman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'Warung Rawon Suroboyo Spesial Rawon Khas Surabaya
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, kuning dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Warung makan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:47:50
540   EtiketDID2021083649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKINWARRIOR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Krim pembersih (kosmetik); Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak
wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik
alis; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan
alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
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krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata kosmetik;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:48:14
540   EtiketDID2021083650

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

EDDYANTO HADISURJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: illustro 1-day
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===lensa kontak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:50:57
540   EtiketDID2021083651

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Ciburuy Rt/ Rw 04/01 Desa Cipaganti Kec. Cisurupan , Kabupaten Garut, Jawa
Barat

Janjan Nugraha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Waluya Konservasi
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:57:14
540   EtiketJID2021083652

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. G. LATIMOJONG NO. 141/221, KEL. MARDEKAYA SELATAN KEC.
MAKASSAR, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

RUDY HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUHU KOPI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam
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bentuk kerjasama waralaba; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai hot pot; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Layanan menjemput makanan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Restoran Prasmanan; Restoran cepat
saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; akomodasi sementara; jasa penyediaan makanan berupa roti; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; layanan restoran keliling; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran
pizza; restoran swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan
katering; salad bar [layanan restoran]; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 13:58:58
540   EtiketJID2021083653

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tukad Badung XXI A Nomor 18, Renon, Denpasar, Bali, Kota Denpasar, Bali,
80226

FIRMA DIGESTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: I Putu Uye Arya Berbudi S.H., M.H.,
Jalan Palapa VIII No. 12 B, Denpasar 80223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIGESTA LAW FIRM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : cokelat; hitam; emas; merah; putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi hukum di bidang pertanahan; Jasa konsultasi kontrak dan hukum;

Jasa penanganan perkara hukum; jasa administrasi hukum lisensi; jasa advokasi hukum; jasa bantuan hukum dalam
pembuatan kontrak; jasa dukungan hukum; jasa hukum; jasa hukum dalam hal pemantauan merek dagang; jasa hukum yang
berkaitan dengan eksploitasi hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak properti industri dan
hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen, kontrol dan pemberian hak lisensi; jasa hukum yang berkaitan
dengan negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan pendaftaran perusahaan;
jasa hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek dagang; jasa investigasi hukum; jasa konsultasi dan layanan hukum di
bidang peraturan, persyaratan dan undang-undang privasi dan keamanan; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum di
bidang perpajakan; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan
dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa
pemesanan layanan hukum secara daring (online); jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penasihat hukum; jasa
penelitian hukum; jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan
dengan hak kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan penggabungan bisnis; jasa penelitian hukum
yang berkaitan dengan transaksi lahan yasan/realestat; jasa pengacara; jasa pengawasan hukum; jasa penyediaan informasi
di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online);
jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang
berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan layanan hukum yang berkaitan dengan
tuntutan hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyiapan dokumen hukum; jasa penyiapan dokumen hukum
dan jasa penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak asasi
manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:01:10
540   EtiketJID2021083654

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM GRIYA PEMUKTI ASRI BLOK D.8, RT/RW 029/003, KELURAHAN TLOGO,
KECAMATAN PRAMBANAN, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57454

DWI RATNA SUTANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WEDANG KOPI PRAMBANAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT TUA, COKLAT MUDA, KREAM dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kedai yang

menyediakan makanan dan minuman; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; melayani makanan dan minuman; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:04:10
540   EtiketJID2021083655

Halaman 694 dari 1263



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rintis, Rt. 001/Rw. 001, Kel. Selat Panjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten
Kepulauan Meranti, Riau, 28753

Windy Willim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOLLA THE LABEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Krem & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko; Toko yang menjual pakaian; jasa penjualan secara online; jasa-jasa perdagangan online; toko; toko online;

toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:04:31
540   EtiketDID2021083656

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKINWARRIOR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti bakteri; Busa tangan antibakteri; Cairan pembersih tangan; Deodoran spray; Desinfektan dan antiseptik; Gel

antiseptik; Krim Jerawat; Krim farmasi; Obat Pemutih; Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci tangan antibakteri; Sampo
rambut mengandung obat; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan
membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit
dan bibir; alkohol untuk penggunaan topikal; anti-inflamasi topikal; antiseptik; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung
obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan
terapi atau medis; cuci tangan anti-mikroba; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; gel
antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel untuk penggunaan
dermatologis; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk
penggunaan dermatologis; kosmetik yang mengandung obat; krim anti jerawat; krim bibir obat; krim kulit obat; krim obat; krim
obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat
untuk perlindungan kulit; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion
farmasi untuk kulit; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion tangan antibakteri;
lotion tubuh obat; lotion wajah obat; obat jerawat; obat pelembab bibir; obat salep bibir; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab wajah obat; pembersih antibakteri; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun kulit antibakteri; sabun
obat; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; salep obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; salep untuk mengobati ruam popok; sediaan anti-inflamasi; sediaan antibakteri; sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk mencegah
cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark;
sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat
untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit
obat; sediaan perawatan obat; semprotan antibakteri; serum; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; suplemen makanan dengan efek kosmetik; tisu basah antibakteri; tisu pembersih;
toner kulit obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:07:47
540   EtiketDID2021083657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. MH. Thamrin RT 003/ RW 002 Kel. Panggang Kec. Jepara, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah

Sudarman
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Raffa Snack + Logo/Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, kuning dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Berondong jagung; Dodol; Emping (kerupuk dari melinjo); Jenang; Kerupuk; Mie; Pastel daging; Wajik; Yoghurt beku;

cokelat; es krim; kembang gula; kopi; kue basah; lumpia; pizza; puding; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:11:07
540   EtiketDID2021083659

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Weena 455,
Rotterdam 3013 AL,
Netherlands

Unilever IP Holdings B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOLLILOCK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik); Lak rambut; Produk perawatan rambut; Sediaan pengeringan rambut;

Sediaan untuk menata rambut; bahan pewarna rambut; bedak rambut; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
gel rambut; glasir rambut; kosmetik; krim rambut; losion rambut; minyak esensial; minyak rambut; pelembab rambut; pewarna
rambut; produk perawatan untuk melindungi rambut; sabun-sabun; sampo dan kondisioner rambut; sediaan mandi dan mandi
pancuran (shower); sediaan perawatan kulit; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat; semprotan rambut; tonik rambut; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:14:52
540   EtiketDID2021083660

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dewi Sartika, Lingk. Tegal - Kuta, Badung, Bali 80361, Kabupaten Badung, Bali
Nyoman Kasey Suwenda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AIR SWIMWEAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : AIR SWIMWEAR : SUATU PENAMAAN; & LOGO
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH MUDA, BIRU DAN ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju renang; Celana jeans; Jaket Jeans; T-shirt; celana; celana panjang; celana pendek; gaun; kimono; pakaian renang;

pakaian, alas kaki dan tutup kepala; sandal; sepatu; sepatu bot; singlet; sundresses===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:15:32
540   EtiketJID2021083661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Siwalankerto Utara No 16, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60236
Budi Lestijawan Eka Saputra, Nadia Fachyar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: StoresHub
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang

dan jasa pada jaringan komputer global; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli
dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga
barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual
dan pembeli barang dan/atau jasa; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan pasar
(marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar
(marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; penyediaan fasilitas pasar
online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar barang dan jasa
secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan
pasar online; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan
melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:15:39
540   EtiketDID2021083662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Agung Utara Blok A17 D/16, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

KAHARUDIN TASLIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo SKT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat buka pintu dari logam, bukan-listrik; Barang-barang dari besi untuk jendela; Baut logam; Bel pintu [bukan listrik]; Besi

siku; Besi tuang, yang kasar atau setengah dikerjakan; Campuran logam biasa; Cetakan besi dari logam; Grendel pengunci;
Grendel pintu dari logam; Hollow besi Siku; Jangkar-jangkar *; Kait jendela dari logam; Kastor logam; Kertas aluminium *);
Klem logam; Kotak untuk alat-alat dari logam (kosong); Kunci dari logam; PENJEPIT DARI LOGAM; Paku; Paku beton; Paku
keling logam; Pegas dari logam; Penahan dari logam; Pengencang dari logam; Perlengkapan jendela dari logam;
Perlengkapan logam untuk jendela; Pipa-pipa dari logam; Rantai dari logam *); Roda perabot dari logam; Roda tempat tidur
dari logam; Sekrup gypsum; Sekrup jangkar dinding; Tali dan Rantai Kawat; baja cor; baut jangkar logam; baut logam; besi
krom; campuran baja; engsel; gantungan pakaian logam; gembok; gesper dari logam biasa [hardware]; kait [logam hardware];
katrol logam, selain untuk mesin; katup logam, selain dari bagian mesin; kawat baja; kawat duri; kawat solder logam; klip tali
kawat; kunci logam; mur logam; nozel logam; pegangan pintu dari logam; ring sekrup dari logam; sekrup logam; seng; siku
dari logam untuk pipa; tangga almunium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:16:03
540   EtiketDID2021083663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. NUSA RT 005 RW 014 DESA RANCAMANYAR KECAMATAN BALEENDAH
KABUPATEN BANDUNG, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40375

ANDRIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASKIDS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
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selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai pakaian;
BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-
kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak;
Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus
jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine;
Busana Muslim; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang;
Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis
untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana
panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana
panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak
bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana
yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-
anak; Daster menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles;
Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar;
Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos
kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket
Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian;
Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola
Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya;
Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket;
Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan;
Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu;
Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin;
Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit
panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup
mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala);
Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian
Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk
orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging;
Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian
[pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi;
Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung
tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top,
kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket,
ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat;
Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari
bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui;
Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits);
Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar
dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk
olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan
air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian
training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi
olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian
yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk
tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup
kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt,
rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos

Halaman 698 dari 1263



aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup
kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking;
Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung
batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat
dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan
dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun
tangan; Sarung tenun tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut;
Selubung kaki; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot
yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain
kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu
terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat
Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang
Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater
[dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan
panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal
tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt
dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN
DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali
pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur
dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala); Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta
Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala);
Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi
tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro
(Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo
(pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian
Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari
kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat
sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki
untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk
wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan
air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-
kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra
bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan
bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo
rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita;
atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk
sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan
perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu,
penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi;
baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju
hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang
dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-
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piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju santai; baju setelan; baju tenun;
baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan;
baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher
[bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian;
bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak
dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi
[kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan
panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices
[pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria;
bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai;
booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga
pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan
[pakaian]; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik;
celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana
berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer;
celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita;
celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana
formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti
legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat;
celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana
mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga
untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana
panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk
bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang
ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin;
celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba;
celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana
pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan
karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana
pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk
orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk
wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai;
celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana
tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk
tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek
kertas; celemek plastik; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos
[topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab;
dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk
kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian];
fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines
[pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim;
gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun
pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun
tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya
pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets
[bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk
celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian
dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama
[rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi
yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear
rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat
pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset];
ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung
logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket
berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket
dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket
hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan
panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket
olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket
reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan
angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket
wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk
kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket,
sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas
hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas
taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru;
jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki
kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah
pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus
untuk kimono]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-
anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol;
kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki
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panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja
yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki;
kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan
stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki;
kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus
kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus
lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus
tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam
untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka;
kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing;
kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot;
kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk
jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala
sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk
celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset
[pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono];
koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya;
kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum
topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran;
kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket;
lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging
bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan
sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu;
lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea
dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja;
manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat;
mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel
laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya;
mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat
dari katun; masker tidur; masker wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela
diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi];
mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage
[bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto
sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib;
overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian
[pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian
basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian
bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian
bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian
bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian
dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian
dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam
tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian
dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk
di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan;
pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian
kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian
kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga);
pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca;
pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi;
pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel;
pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah
raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk
menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara;
pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut;
pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan
rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian
renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan;
pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai;
pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan
air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air;
pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal;
pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian
tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk
jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk
skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian
wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,
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pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,
sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang
menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap
keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki
dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan
pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki
panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon; para penyeberang memancing; paramentos [pakaian];
parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal;
pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat
kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung
tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam;
penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup
dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis;
penutup untuk tabi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-
tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan;
sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu
balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda;
sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *;
sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu
bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot
rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot
untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor;
sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang
ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja;
sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu
dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu
formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu;
sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu
handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor
logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria;
sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air;
sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel;
sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform;
sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu
senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu
tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-
anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian
santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet;
pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli
kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk
wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang
tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate;
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seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga
tempur; seragam-seragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan
bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal
wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar
ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift
[pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip  pakaian
dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol
karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki;
sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal
(pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola
bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender
stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal;
syal bahu; syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda;
syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian];
tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra
[bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tas boot
snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak
bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk
sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola;
teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki; togas; topi; topi
baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi
dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas
[pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga;
topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan;
topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk
bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki);
tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari bahan
plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit;
tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu,
topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari
bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari
jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:18:35
540   EtiketJID2021083664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Buah Batu Regency Blok B No. 1, Rt. 003-Rw. 009, Kel. Kujangsari, Kec. Bandung
Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat

Dini Maria

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANACONDA VICTORY + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, merah, putih, kuning, abu abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan studio musik dan rekaman musik; jasa-jasa manajemen artis; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk

opera-opera sabun; studio rekaman dan layanan studio film untuk produksi presentasi multimedia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:20:41
540   EtiketDID2021083665

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Gatep No. 17 ZZ, RT.005/RW.006, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah
Besar, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

EDDY SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rini Listya Kusumawardani S.H.
NSP Law offoce  Jalan Menteng Raya No 35

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOZILA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
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510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGUKUR VOLTASE; Adaptor USB; Alat pendeteksi; Alat pengeras suara; Alat pengontrol dan pengatur listrik
dan elektronik; Alat penyambung atau splicer kabel serat optik; Alat untuk menyimpan energi surya; Baterai untuk alat
elektronik; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan
olahraga; Baterai untuk senter; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa
kabel; CD-Is [compact disc interactive]; Catu daya input DC; Drive CD untuk komputer; Drive CD-ROM; Inverter; Inverter AC /
DC; Inverter DC / AC; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; Layar
LED; Panel tampilan LED; Penangkal petir; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; Perangkat pengubah arus
[listrik]; Pesawat televisi; Pipa saluran kabel listrik; Sambungan untuk saluran listrik; Selongsong sambungan untuk kabel
listrik; Tempat kumparan listrik; USB flash drive; alat dan instrumen pensinyalan; alat penerima audio dan video; alat penerima
telepon; alat pengatur, listrik; alat pengukur jarak; baterai; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai listrik; baterai surya;
baterai surya untuk kegunaan industri; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu elektronik; baterai untuk
penerangan; baterai untuk rokok elektronik; baterai, listrik; bel, listrik; blok terminal listrik; dioda pemancar cahaya [LED];
generator sinyal; induktor listrik; inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel
baterai; kabel data; kabel serat optik; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk
sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kamera
perekam; katoda; katup solenoid [sakelar elektromagnetik]; kawat sekering; kawat telepon; kolektor, listrik; kondensor
[kapasitor]; konektor kabel listrik; konverter analog-ke-digital; konverter arus searah; konverter daya elektronik; konverter daya
listrik; konverter digital-ke-analog; konverter frekuensi; konverter televisi kabel; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik;
kotak baterai; kotak cabang [listrik]; kotak terminal listrik; kumparan listrik; lentera sinyal; lonceng sinyal; meter untuk
mengukur arus listrik; panel kontrol untuk alarm keamanan; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi
listrik; penganalisa daya listrik; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali inverter digunakan dalam pembangkit
listrik tenaga surya; pengeras suara; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon
seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk
komputer laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai
untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk rokok elektronik; pengukur vakum; peralatan pengujian listrik; perangkat keras
universal serial bus [USB]; perangkat kontrol arus listrik; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; preamplifiers;
radio; radio mobil; radio untuk kendaraan; sakelar sel [listrik]; saklar listrik; saklar waktu, otomatis; sambungan untuk kabel
listrik   ; sekering; sekering listrik; sel surya; sirkuit terpadu; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; terminal [listrik]; terminal
baterai; terminator listrik; termostat; transformator daya elektronik; transformator, penyearah, inverter, konverter putar,
pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik; transponder; unit
distribusi tenaga listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:22:19
540   EtiketDID2021083666

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gempol  RT 02 RW 03 Balas Klumprik, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60222
Retno Puji Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: haibuna
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan-

bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel,
scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat;
Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat
alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari
kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak
padat untuk rias wajah; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pencuci wajah; Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kosmetik dasar rias,
termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di
sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim dan
losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim tabir surya; Krim untuk
mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Losion
Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan
kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering
(kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik);
Malam untuk kulit; Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit
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sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah
pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai
saat tidur; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Pelembab (kosmetik); Pelembab
Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-
penuaan; Pembersih kulit non medis; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pengawet kulit
(poles); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk
kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit;
Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit
untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat,
pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk-produk makeup,
seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan
alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun untuk muka; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu
kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit
non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk
rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan
untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut;
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan
dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah,
krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker
untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Spray wajah (kosmetik); Strip
perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; bahan pemoles untuk
pengawetan kulit; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan untuk
rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan
mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cat wajah; dasar bedak untuk kulit; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion
untuk perawatan kulit; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; gel
kecantikan; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh
dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah
[kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; hidrator kulit; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada
wajah; kondisioner kulit; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk wajah
dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik
yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel
dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk
cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim mandi; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab kulit [kosmetik];
krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-
obat]; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim penghalus kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat;
krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim ruam popok tanpa obat; krim siang; krim tabir surya; krim tangan, krim
kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit;
krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; kulit mengklarifikasi; losion; losion  untuk kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan
krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan
semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-
obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion
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susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; losion untuk
wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik;
lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion
tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; masker
kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat;
masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion
kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; menghapus kerutan sediaan
perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak almond; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; mousses
[kosmetik]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta untuk
mengkilapkan bahan kulit; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab
kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab
untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih kulit; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencerah kulit; pencuci
tubuh (sabun) bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah;
pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penyegar kulit;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan
kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah
(facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; preparat pelembab [kosmetik]; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk
kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik);
produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk
perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; rias wajah; sabun almond; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk kulit; sabun wajah; sabun wajah dan
sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi,
gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa
untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di
bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat;
salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep
tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan dalam bentuk
emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan
kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk
perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk
melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya
sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersih
pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan
pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih
kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit
anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan
cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim
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wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi,
serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata,
bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan pijat tanpa obat; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk
perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara
dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan
tubuh dan kecantikan; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan-sediaan
eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-
wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan tubuh; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum
kulit tanpa obat untuk wajah; serum pemutih (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; strip wajah
untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion;
susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir
surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; texturizers kulit; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan
pada wajah; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung
obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap===
===Krim Jerawat; Sabun Jerawat; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan-sediaan topikal yang
mengandung obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan
penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim anti jerawat; krim wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion dan krim
obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion wajah obat; obat jerawat; pelembab wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sabun wajah obat;
sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; serum untuk wajah mengandung obat
untuk mengobati kondisi dermatologis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:22:46
540   EtiketJID2021083666

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Manggar VI B Blok G 15 No. 28 Kav. PTB DKI, Pondok Kelapa, Duren Sawit,
Jakarta Timur, DKI Jakarta

DERIS ISAMOUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NURUL HARAMAIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NURUL HARAMAIN = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hijau, kuning, hitam, dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pesantren (Jasa Pendidikan); Sekolah; Universitas; jasa pendidikan

Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD);
layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; pendidikan agama; pendidikan anak usia dini (PAUD); produksi materi
pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:23:16
540   EtiketDID2021083667

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-1, Minami-Aoyama 2-chome,
Minato-ku, Tokyo 107-8556
Japan

HONDA MOTOR CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Honda Power Pack Exchanger e:
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Honda : bagian dari nama pemohon.
Power Pack Exchanger e:   : merupakan suatu penamaan.

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 7, 9, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anakan listrik; Mesin penghembus; Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Motor dan mesin, kecuali

untuk kendaraan darat; Motor penggerak bagian belakang kapal; Motor untuk kapal; alat pertanian, selain alat tangan yang
dioperasikan dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; bajak salju; dinamo; generator AC
(alternator); generator DC; generator listrik; inkubator untuk telur; instalasi pencucian kendaraan; kopling mesin dan transmisi
komponen, kecuali untuk kendaraan darat; mekanisme propulsi, selain untuk kendaraan darat; mengemudi motor, selain untuk
kendaraan darat; mesin Potong Rumput; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin bongkar muat; mesin cuci
tekanan tinggi; mesin dan peralatan konstruksi; mesin paving aspal; mesin pemadat; mesin pemadat paving block; mesin
pemadat tanah; mesin pemotong rumput listrik; mesin pemotong rumput mekanik; mesin penjual otomatis; mesin
penyemprotan; mesin perata adukan mesin; mesin pertanian; mesin, selain untuk kendaraan darat; motor arus searah; motor
listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; motor listrik untuk mesin; motor servo arus bolak balik; motor, selain untuk
kendaraan darat; naik-on mesin pemotong rumput; pembudidaya bermotor; penggerak mula (prime movers) bukan elektrik,
bukan untuk kendaraan darat (selain "pembangkit listrik tenaga air" dan "pembangkit listrik tenaga angin"); pengolah tanah
[mesin]; penyemprot insektisida [mesin]; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin]; pompa, listrik; rammers
[mesin]; rotary blower; starter untuk motor dan mesin===
===Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat
seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Baterai dan sel baterai; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Catu daya yang portable
(baterai isi ulang); Kas register, perangkat untuk menghitung; Komputer dan perangkat periferal komputer; Pengisi daya untuk
akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan,
deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam
tangan pintar; aki mobil; akumulator [baterai]; alat dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau
memproses suara, gambar, atau data; alat kendali jarak jauh *; alat pemadam api; alat pengontrol tenaga untuk monitoring
jarak jauh; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau
mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus untuk memonitor jarak jauh; asisten digital pribadi (PDA); baterai;
baterai listrik isi ulang; baterai telepon genggam; baterai yang dapat diisi ulang; kemasan baterai; kondensor [kapasitor]; kotak
baterai; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau
analog kosong; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya;
mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; pakaian selam, masker penyelam, sumbat
telinga untuk penyelam, klip hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan
untuk berenang di bawah air; pengisi daya baterai; penutup baterai; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi
komputer; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak komputasi awan yang dapat diunduh; perangkat
lunak komputer; perangkat pengisian daya baterai; unit catu daya listrik; unit pasokan listrik selain generator===
===Alat untuk penggerak pada tanah, di udara atau di air; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda
tiga dan kendaraan roda empat; Penggerak mula (prime movers) non-elektrik untuk kendaraan darat, tidak termasuk bagian-
bagiannya; Sepeda listrik; bagasi gerobak bermotor; bagian struktural untuk mobil; bagian struktural untuk sepeda; bagian
struktural untuk sepeda motor; becak bermotor; gerobak; kendaraan; kendaraan air; kendaraan bantuan mobilitas; kendaraan
bermotor bertenaga listrik; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan elektrik; kendaraan off-road; kendaraan segala medan;
kendaraan sport; kendaraan untuk orang cacat fisik dan mereka yang memiliki mobilitas rendah; mobil; mobil samping; mobil
sport; motor, listrik, untuk kendaraan darat; sepeda; sepeda beroda tiga; sepeda motor; sidecars sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:26:10
540   EtiketDID2021083669

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Cemara 34b Rt 03 RW 04 Ds ketami kec.pesantren kota kediri, Kota Kediri, Jawa
Timur, 64139

Dwi Cahyo Purnomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RRAUTO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih,Silver,Hitam,Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===komputer navigasi untuk mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:26:51
540   EtiketJID2021083670

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SCTV Tower - Senayan City Lt. 18, Jl. Asia Afrika Lot.19, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKADEMI MEDIA DIGITAL EMTEK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-abu, Cokelat, Merah, Hijau, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan akademi; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog,

jurnal, dan publikasi lainnya; Layanan akademi pendidikan; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; akademi [pendidikan]; jasa-jasa penerbitan buku; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan disediakan
oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh
universitas; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan keliling; lembaga pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan; produksi dan
pengeditan program radio dan televisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:29:25
540   EtiketJID2021083671

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Siwalankerto Utara No 16, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60236
Budi Lestijawan Eka Saputra, Sri Wahyudi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TokoHub
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang

dan jasa pada jaringan komputer global; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli
dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar
elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa-jasa perdagangan
online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; manajemen bisnis, administrasi,
konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan
penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli
barang dan jasa; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web
(website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan
pengguna lain; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan
melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:30:49
540   EtiketDID2021083672

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. BINA KARYA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FITRI FOOD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik;
Buah kurma; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging kaleng;
Irisan-irisan susu (Keju); Jagung manis, sudah diproses; Jeli; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik ceker ayam; Keripik
gadung; Keripik kelapa; Keripik paru; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik
talas; Krim susu; Kurma; Kurma yang diolah; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan,
binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan
ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman
berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa
vanila; Minuman susu cair; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Olesan berbahan dasar susu; Produk daging yang
dibekukan; Saus berbahan dasar susu; Sediaan daging; Sediaan kacang; Sosis; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan; Susu
dan produk susu; Susu full cream; Susu kelapa (minuman); Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Tahu; Telur;
Yoghurt; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; acar; agar-agar siap saji; agar-agar*;
bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bakso; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran yang
diawetkan, dikeringkan dan dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran
makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; chia milk [bahan pengganti susu]; daging;
daging ayam; daging ayam kemasan; daging kemasan; daging segar; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging,
unggas dan binatang buruan; dendeng; ekstrak daging; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; half and half (minuman)
[campuran susu dan krim]; jagung manis, diolah; jamur, diawetkan; jeli buah; kacang dan makanan ringan berbahan dasar
buah kering; kacang garing; kacang kacang; kacang oven; kacang panggang; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang-
kacang yang sudah dimasak; keju; keju dari susu domba; keju susu kambing; kentang goreng singkong; kephir [minuman
susu]; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik
kentang rendah lemak; keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik
tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; kismis; krim [produk susu]; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim
bubuk [produk susu]; krim keju; krim menjadi produk susu; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang
dapat dimakan); kuaci; kumys [minuman susu]; kurma, dikeringkan; laktoferin yang mengandung zat besi (iron lactoferrin)
(produk susu); lemak yang bisa dimakan; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak);
makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; makanan
penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan
ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan
dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap saji
yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya;
termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi,
makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus,
keju; margarin; mentega; mentega susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus
buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berdasarkan
pengganti susu fermentasi; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu
dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu
dengan rasa teh; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terutama terdiri dari susu; minyak biji kurma;
minyak goreng; minyak untuk makanan; minyak wijen; nasi susu; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; pemutih kopi
terutama terdiri dari produk susu; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; pisang nugget; produk berbahan
dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk daging; produk makanan terutama terdiri dari
daging; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk susu; prostokvasha [susu asam]; quark [produk susu];
ryazhenka [susu panggang fermentasi]; sari kelapa (santan); saus buah; saus kacang; saus keju; sediaan kacang-kacangan
untuk makanan manusia; selai; seramida (ceramide) susu (produk susu); singkong, diolah; susu; susu (dalam bentuk)
padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almond untuk keperluan kuliner; susu bebas laktosa; susu beras
untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu cair atau susu bubuk dengan
vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu
dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu domba; susu evaporasi; susu
fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang menjadi bahan pengganti susu;
susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai
untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu organik; susu
pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu
rendah lemak; susu sapi; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu yang
berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; teh susu
berbahan dasar susu; tempe; yoghurt berdasarkan pengganti susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:31:15
540   EtiketDID2021083673

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Sari IV Jalur IV Rt/Rw 47/03 Basirih, Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan, 70245

M. Sigit Setiawan, MUHAMMAD NUR IHSAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kebab Yasmin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam,kuning,merah,hijau
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511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kebab shish (daging)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:31:59
540   EtiketDID2021083674

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sidomulyo, rt 2/rw 04, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah,
59264, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59264

Ziyanatul mu’azzarotin Nuzul

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Winzii Skin Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim

kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik); Highlighter
badan kosmetik; Highlighter krim (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna
untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu
wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik highlighter; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik
untuk spa; Krim untuk keperluan kosmetik; Masker (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak, krim, losion,
gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik);
Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata;
Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Serum untuk keperluan kosmetik; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Toner wajah (kosmetik); astringen untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan
kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum
dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik;
esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam
mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan
kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai
kulit; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik
dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan
penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya;
kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan
mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku;
kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di
rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk
kulit; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil
mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion,
gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi
[untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir
untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di
sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit
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[kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri
[kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan
kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; make-up [kosmetik];
manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata
untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk
penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum
untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik];
minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik;
minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak-minyak sari kosmetika; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta
wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan
losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly
untuk keperluan kosmetik; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik;
pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat
pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-
dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik
untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab,
krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun
mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning
lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk
keperluan kosmetik; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan
[kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:34:06
540   EtiketDID2021083676

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Gatep No. 17 ZZ, RT.005/RW.006, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah
Besar, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

EDDY SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rini Listya Kusumawardani S.H.
NSP Law offoce  Jalan Menteng Raya No 35

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOZZILA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGUKUR VOLTASE; Adaptor USB; Alat pendeteksi; Alat pengeras suara; Alat pengontrol dan pengatur listrik

dan elektronik; Alat penyambung atau splicer kabel serat optik; Alat untuk menyimpan energi surya; Baterai untuk alat
elektronik; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan
olahraga; Baterai untuk senter; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa
kabel; CD-Is [compact disc interactive]; Catu daya input DC; Drive CD untuk komputer; Drive CD-ROM; Inverter; Inverter AC /
DC; Inverter DC / AC; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; Layar
LED; Panel tampilan LED; Penangkal petir; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; Perangkat pengubah arus
[listrik]; Pesawat televisi; Pipa saluran kabel listrik; Sambungan untuk saluran listrik; Selongsong sambungan untuk kabel
listrik; Tempat kumparan listrik; USB flash drive; alat dan instrumen pensinyalan; alat penerima audio dan video; alat penerima
telepon; alat pengatur, listrik; alat pengukur jarak; baterai; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai listrik; baterai surya;
baterai surya untuk kegunaan industri; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu elektronik; baterai untuk
penerangan; baterai untuk rokok elektronik; baterai, listrik; bel, listrik; blok terminal listrik; dioda pemancar cahaya [LED];
generator sinyal; induktor listrik; inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel
baterai; kabel data; kabel serat optik; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk
sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kamera
perekam; katoda; katup solenoid [sakelar elektromagnetik]; kawat sekering; kawat telepon; kolektor, listrik; kondensor
[kapasitor]; konektor kabel listrik; konverter analog-ke-digital; konverter arus searah; konverter daya elektronik; konverter daya
listrik; konverter digital-ke-analog; konverter frekuensi; konverter televisi kabel; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik;
kotak baterai; kotak cabang [listrik]; kotak terminal listrik; kumparan listrik; lentera sinyal; lonceng sinyal; meter untuk
mengukur arus listrik; panel kontrol untuk alarm keamanan; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi
listrik; penganalisa daya listrik; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali inverter digunakan dalam pembangkit
listrik tenaga surya; pengeras suara; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon
seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk
komputer laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai
untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk rokok elektronik; pengukur vakum; peralatan pengujian listrik; perangkat keras
universal serial bus [USB]; perangkat kontrol arus listrik; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; preamplifiers;
radio; radio mobil; radio untuk kendaraan; sakelar sel [listrik]; saklar listrik; saklar waktu, otomatis; sambungan untuk kabel
listrik   ; sekering; sekering listrik; sel surya; sirkuit terpadu; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; terminal [listrik]; terminal
baterai; terminator listrik; termostat; transformator daya elektronik; transformator, penyearah, inverter, konverter putar,
pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik; transponder; unit
distribusi tenaga listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:35:44
540   EtiketJID2021083678

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Siwalankerto Utara No 16, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60236
Budi Lestijawan Eka Saputra, Irfan Harianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Halal Bazaar
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang

dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan
berbagai ketrampilan dan pengalaman; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli
dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga
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barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk
pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi
dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual
barang-barang dan/atau jasa-jasa; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan
jasa; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan
pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan
melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. BINA KARYA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

: SHINZUIKENSHO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu

mata buatan; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Eksfoliator; Eyeliner; Gel
pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku
buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion untuk tangan dan tubuh; Obat kumur; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk kegunaan cucian; Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen pencuci
piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel;
deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; dupa; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata
alis; gel pewarna alis; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan
kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri
dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa
obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk
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keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan
lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk
keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim
kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di
sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim
malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari;
krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit;
krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh;
krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk
spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur
kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah;
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan
kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur;
lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; maskara;
masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut;
masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker
wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan
kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial sebagai pewangi untuk
keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi
dan obat kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut;
pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelembut kain; pelembut kain
untuk penggunaan binatu; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka;
penetral bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk
tujuan medis; rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan;
sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub
pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
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sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan
tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan
pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik;
sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; self-tanning lotion [kosmetik];
semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa penggosok lantai; serum kecantikan; serum kulit
tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu
pelembab tubuh; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion
untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tubuh gemerlap; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna
bulu mata; warna pipi; warna rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trunojoyo No. 37, KEDIRI
SUKMADEWI PUSPITA HASAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jadisastra S.H.
Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat
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Nama Merek
Tipe Merek :

: PROVIDOR
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Acar bawang merah; Acar bawang putih; Ayam olahan ; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; Ikan olahan dalam

kaleng; Kripik ikan; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila;
Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); Minyak-minyak yang
dapat dimakan dan diminum; Olesan berbahan dasar bawang putih; Produk olahan berbasis unggas; Sediaan bawang;
Sediaan bawang merah; acar bawang; bawang bombai; bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran;
bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah; bawang putih beku; bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih
olahan; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih panggang; bawang putih yang diawetkan; bawang,
diawetkan; bawang, diolah; cabai rawit olahan; daging olahan; kentang beku olahan; kentang olahan; krim untuk minuman;
lassi (minuman yoghurt); minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah;
minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa kopi;
minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman
yang terutama terdiri dari susu; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak berbumbu; minyak bunga matahari; minyak
dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak jagung; minyak kacang
kedelai untuk memasak; minyak kelapa untuk makanan; minyak mentega; minyak nabati; minyak nabati untuk bahan
makanan; minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak untuk
makanan; minyak wijen; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; olahan
daging ayam untuk isian roti burger; onion rings (olahan dari bawang); pasta bawang putih untuk keperluan kuliner; produk
daging olahan; produk daging sapi; produk ikan olahan; produk laut olahan; roti burger sayur; roti hamburger; roti hamburger
tidak dimasak; sayuran olahan dan buah olahan; sosis daging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:40:38
540   EtiketDID2021083681

730 Nama Pemohon : PT MESIN KOPI ESPRESSO
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Alamat Pemohon : Gedung TRIO (d/h Skybee Building) Lantai 3, Jalan Kebon Sirih Nomor 63 Rt. 004 /
Rw. 002 Kebon SIrih, Menteng, Jakarta Pusat , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10340

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MKE Mesin Kopi Espresso
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh,

gourmet, makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau
melalui telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kopi
untuk orang lain; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan minuman kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel
online menu utama kopi; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Memberikan informasi kerjasama waralaba
(administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu
lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak
listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah
makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres
buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging,
kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik,
pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak
pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan
mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue,
perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga,
mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik,
pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur
dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap,
parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik
untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat
dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat
dan teh; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman
berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan
teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan grosir yang berkaitan
dengan kopi; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi  yang diproses; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi;
manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang
menjual makanan ringan; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; toko-toko ritel, pesanan melalui
pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk,
produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-
saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan,
gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik,
mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan
dan peralatan kopi===
===Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat penyangrai kopi; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Instalasi
untuk memanggang kopi; Instalasi untuk membuat kopi; Instalasi untuk mendinginkan kopi; Instalasi untuk pendinginan kopi;
Kopi mesin domestik (elektrik); Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi espresso;
Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat kopi bubuk; Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial;
Peralatan pembuat minuman kopi listrik; instalasi otomatis untuk membuat kopi; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi
listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis; mesin kopi, listrik; mesin-mesin penyaringan untuk pemurni-
pemurni air; pembuat kopi listrik; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik; peralatan listrik untuk pembuatan kopi;
roaster kopi; semi-otomatis mesin kopi listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:41:36
540   EtiketDID2021083682

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG DANTA SMART SPACE B,  JL. PADANGMEKAR BARAT NO. 9,
PADANGSAMBIAN, Kota Denpasar, Bali, 80117

CV. PRIMA DEWATA LIQUINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: B I O    P R I M A
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU dan HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-

sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu pengetahuan dan penelitian dibidang rangkaian-rangkaian
berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostik, penelitian diagnostic,
penelitian klinis, pengembangan obat-obatan, pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian obat-obatan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan pemeriksaan
genetika, bukan untuk tujuan medis atau kedokteran hewan; bahan kimia untuk digunakan dalam pengembangan produk
bioteknologi; bahan kimia untuk mengolah limbah berbahaya; bakteri untuk pengolahan air limbah; kultur bakteri untuk
pengolahan air limbah; sediaan bakteriologis, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:44:14
540   EtiketDID2021083683

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Televisi Cinta Kasih + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Aplikasi mesin kasir online (Program computer);

Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi
perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler;
Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi
telepon yang dapat diunduh; CD-ROM dan DVD permainan
komputer dan program komputer,
yaitu, perangkat lunak yang
menghubungkan video digital dan
media audio ke jaringan informasi
komputer global; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam
sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam
komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media
digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan
mempromosikan musik dan hiburan musik; Mobile game software; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar
media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan
DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan;
Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data
elektronik, gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh
yang memungkinkan urun daya (crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek;
Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan,
meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara,
video dan data; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik keamanan,
manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan,
manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web,
dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Platform digital;
Program permainan online; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan
dan kesehatan; Telepon Seluler; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular;
alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; alat untuk
pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat
yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para
penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi,
konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu
kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi yang dapat
diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; grafik, gambar dan film yang dapat diunduh; konten audio, video, dan
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audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan
rekaman video, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum manusia.; media digital, yaitu video disk digital, disk
serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan serial
televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; nada dering dan musik yang dapat diunduh
untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering
yang dapat diunduh; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau
memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat
lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor
wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima, mengatur, memanipulasi,
memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio,
video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat
lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat
lunak komputer, yaitu,
perangkat lunak komputer untuk
streaming konten media audio-visual melalui Internet, perangkat
lunak komputer untuk streaming
dan menyimpan konten media
audio-visual, pemutar audio dan
video yang dapat diunduh untuk
konten media dengan fungsi
multimedia dan interaktif; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; program
permainan elektronik; rekaman audio dan video yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:45:54
540   EtiketDID2021083684

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CANDLE LIGHT
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:46:34
540   EtiketDID2021083685

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trunojoyo No. 37, KEDIRI., Jawa Timur
SUKMADEWI PUSPITA HASAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jadisastra S.H.
Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap SAWI + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning keemasan, merah, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah bubuk; Beras; Beras organik; Bihun instan; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Bakso; Bumbu Gado-Gado;

Bumbu Gulai; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Soto Mie; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie
goreng; Bumbu pasta; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium
glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng;
Bumbu ayam kecap; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging;
Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Es Lilin; Garam, bumbu,
rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula semut; Kakao; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis;
Kecap untuk penyedap rasa; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kopi bubuk; Kopi
jahe; Kue kering (pastri); Kue-kue; Kulit lumpia; Kulit won ton (pangsit); Makanan ringan berbahan dasar tepung; Mie; Mie
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Keriting; Mie segar; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Minuman coklat dengan atau tanpa susu;
Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe merah siap minum; Pangsit; Pasta; Roti manis; Roti manis isi; Roti tawar; Roti, kue
pastry dan gula-gula; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal goreng; Saus Worcestershire; Sediaan rempah-rempah;
Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Snack Bar (Makanan); Spageti yang belum dimasak;
Tauco; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung panir; Tepung peyek; bahan pengganti kopi; bawang merah olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; beras hitam; beras
ketan; beras merah; beras putih; bihun; bihun beras [mie Beras]; biskuit-biskuit; bubuk saus; bumbu; bumbu kari; bumbu
masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu
sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu semur; bumbu sop; bungkus pangsit; campuran rempah-rempah; coklat; cuka; es
krim; es mambo; garam; garam, mustard; gula; gula merah; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; kecap [soy sauce];
kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kerupuk; kopi; kopi instan; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); kwetiau;
lada; madu; madu, madu sirup; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan
ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar sereal; makaroni; mie beras; mie gandum; mie instan; mie
kering; mie sayur; mie telur; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar teh; minuman kopi; minuman kopi
dengan campuran susu; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh
dengan susu; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; misoa; msg (penyedap rasa); pasta bawang putih [sambal]; penyedap
rasa; perasa kopi; petis; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; roti*; sagu; sambal; saus; saus [bumbu]; saus bumbu; saus
cabai; saus cabai pedas; saus ikan; saus kalengan; saus salad; saus sate; saus spaghetti; saus tomat; sediaan minuman kopi;
sirup (sirup kental); sirup untuk topping; sohun; spageti dengan bakso; teh; tepung; tepung beras; tepung bumbu; tepung
gandum; tepung roti; tepung sagu; tepung tapioka; tepung terigu; terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:50:20
540   EtiketDID2021083686

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Gatep No. 17 ZZ, RT.005/RW.006, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah
Besar, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

EDDY SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rini Listya Kusumawardani S.H.
NSP Law offoce  Jalan Menteng Raya No 35

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOZILA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau

industri; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan komersial; Keran untuk pipa; Ketel listrik; Kipas angin; Lampion untuk
hiasan pesta; Lampu CFL/LHE  / lampu hemat energi; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu belajar; Lampu malam; Lampu mobil;
Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu tegak; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk
penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar
ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk
penerangan taman; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Lemari es; Pemanggang kopi; Peralatan dan instalasi untuk
keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan
sanitasi; akumulator untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat
pembakar dengan listrik untuk keperluan industri; alat pengering rambut untuk keperluan industri; alat pengering untuk bahan
makanan untuk keperluan rumah tangga; alat penghilang bau udara; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga;
bagian komponen untuk memanaskan dan sistem pendingin udara untuk kendaraan, yaitu katup ekspansi; bak cuci untuk
piring dan peralatan dapur; bak mandi; bohlam indikator kendaraan; bola lampu; bola lampu elektrik; bola lampu neon kompak
[CFL]; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; gelas lampu; hidran; instalasi kamar mandi; instalasi kamar yang
bersih; instalasi pemanas; kap lampu; katup air untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; keran air; kompor; kompor
gas; kompor induksi; kompor listrik; korek api gesekan untuk menyalakan gas; lampu; lampu akuarium; lampu baca dan lampu
buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu dekoratif untuk liburan; lampu directional untuk sepeda; lampu elektrik
dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu helm; lampu jalan; lampu lampu; lampu lampu LED;
lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu neon;
lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu
rem untuk kendaraan; lampu sepeda; lampu sorot LED; lampu surya; lampu trailer perahu; lampu untuk kendaraan; lampu
untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED]
lampu lanskap; mesin pemanggang roti; motor blower untuk pendingin udara untuk kendaraan; oven listrik; oven memasak
komersial; oven microwave [aparat memasak]; panci pemanas; panci penggorengan listrik; panci, listrik; panggangan, listrik;
pemanas untuk setrika pemanasan; pemantik gas; pembakar gas; pendingin udara; penerangan (LED) untuk kendaraan;
peralatan kamar mandi; reflektor kendaraan; reflektor lampu; saringan air.; saringan wastafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:51:28
540   EtiketDID2021083687

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-5, Utajima 4-chome,
Nishiyodogawa-ku, Osaka,

Ezaki Glico Kabushiki Kaisha (also trading as Ezaki Glico Co., Ltd.)
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Japan
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Healthier days, Wellbeing for life
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Healthier days, Wellbeing for life : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1, 41, 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; Bahan tambahan/aditif nutrisi dalam bentuk bahan kimia untuk

digunakan dalam membuat makanan hewan; Protein; bahan kimia industri; bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan
pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan pengawet kimia untuk industri makanan; dekstrin [ukuran];
dekstrin untuk keperluan industri; garam kalsium; glikogen; glukosa untuk industri makanan; gluten untuk industri makanan;
gluten untuk keperluan industri; kalsium fosfat; laktosa untuk industri makanan; minyak untuk pengawetan makanan;
oligosakarida; pasta pati untuk keperluan industri; pati untuk keperluan industri; pektin untuk industri makanan; pelunak daging
untuk keperluan industri; pemanis buatan [sediaan kimia]; protein [bahan baku]; tepung kentang untuk keperluan industri;
tepung tapioka untuk keperluan industri; tepung untuk keperluan industri; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan===
===Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer global; Layanan perpustakaan referensi untuk
literatur dan catatan dokumenter; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online;
Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik secara langsung (live); Pengarahan
atau presentasi pertunjukan drama; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Perencanaan atau
pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; layanan game disediakan secara online dari jaringan
komputer; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; mengatur, mengadakan dan
mengorganisir acara permainan; mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengorganisir
kompetisi permainan video; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh; organisasi
acara hiburan; organisasi permainan dan kompetisi; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal,
olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; presentasi pertunjukan langsung; presentasi
pertunjukan musik; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film)===
===Hasil produksi susu; Minyak yang dapat dimakan; Sediaan sayuran; Susu protein; Telur; buah dan sayuran beku; buah
dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang dimasak; buah-buahan dan sayuran kering; compotes (hidangan
penutup); daging kemasan; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; ikan
olahan; ikan, diawetkan; jeli, selai; lemak yang bisa dimakan; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan
berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang;
minuman berbahan dasar susu almond; produk daging olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk susu;
sayuran, diolah; sup kari yang sudah dimasak; susu; susu almon===
===Kue; Kue kering (pastri); Minuman cokelat; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); aditif gluten untuk
keperluan kuliner; biji cokelat; biskuit-biskuit; cokelat; es krim; es-es; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gula-gula;
hiasan kue yang dapat dimakan; kopi; kue pastry; kue untuk makanan ringan; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; praline (permen); saus pasta;
sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sereal, diproses; tepung*; topping cokelat yang dapat dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:52:39
540   EtiketDID2021083688

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trunojoyo No. 37, KEDIRI., Jawa Timur
SUKMADEWI PUSPITA HASAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jadisastra S.H.
Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap SAWI 1935 + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, coklat, hijau, merah, kuning keemasan, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah bubuk; Beras; Beras organik; Bihun instan; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Bakso; Bumbu Gado-Gado;

Bumbu Gulai; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Soto Mie; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie
goreng; Bumbu pasta; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium
glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng;
Bumbu ayam kecap; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging;
Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Es Lilin; Garam, bumbu,
rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula semut; Kakao; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis;
Kecap untuk penyedap rasa; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kopi bubuk; Kopi
jahe; Kue kering (pastri); Kue-kue; Kulit lumpia; Kulit won ton (pangsit); Makanan ringan berbahan dasar tepung; Mie; Mie
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Keriting; Mie segar; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Minuman coklat dengan atau tanpa susu;
Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe merah siap minum; Pangsit; Pasta; Roti manis; Roti manis isi; Roti tawar; Roti, kue
pastry dan gula-gula; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal goreng; Saus Worcestershire; Sediaan rempah-rempah;
Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Snack Bar (Makanan); Spageti yang belum dimasak;
Tauco; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung panir; Tepung peyek; bahan pengganti kopi; bawang merah olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; beras hitam; beras
ketan; beras merah; beras putih; bihun; bihun beras [mie Beras]; biskuit-biskuit; bubuk saus; bumbu; bumbu kari; bumbu
masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu
sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu semur; bumbu sop; bungkus pangsit; campuran rempah-rempah; coklat; cuka; es
krim; es mambo; garam; garam, mustard; gula; gula merah; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; kecap [soy sauce];
kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kerupuk; kopi; kopi instan; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); kwetiau;
lada; madu; madu, madu sirup; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan
ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar sereal; makaroni; mie beras; mie gandum; mie instan; mie
kering; mie sayur; mie telur; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar teh; minuman kopi; minuman kopi
dengan campuran susu; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh
dengan susu; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; misoa; msg (penyedap rasa); pasta bawang putih [sambal]; penyedap
rasa; perasa kopi; petis; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; roti*; sagu; sambal; saus; saus [bumbu]; saus bumbu; saus
cabai; saus cabai pedas; saus ikan; saus kalengan; saus salad; saus sate; saus spaghetti; saus tomat; sediaan minuman kopi;
sirup (sirup kental); sirup untuk topping; sohun; spageti dengan bakso; teh; tepung; tepung beras; tepung bumbu; tepung
gandum; tepung roti; tepung sagu; tepung tapioka; tepung terigu; terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:53:46
540   EtiketJID2021083689

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL NANAS I FLAMBOYAN VI/33 RT 003 RW 003 KELURAHAN UTAN KAYU
SELATAN KECAMATAN MATRAMAN, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13120

NAUVAL FAHREZA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARTIKATA DRINKS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi,

roti, kue-kue; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe,
kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe-kafe; Kedai; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin;
Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan menjemput makanan; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan
dan minuman]; Layanan perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam
kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran dengan layanan
makan sepuasnya; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar);
Tempat yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; bar kopi; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa
katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat
pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kedai roti dan kue (bakeries); layanan akomodasi perhotelan; layanan bar dan restoran;
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe,
bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan jus bar; layanan ruang publik, bar makanan
ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; lounge; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman
jus buah; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan pertemuan
sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; restoran dengan layanan
utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; salad bar [layanan restoran]; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:53:50
540   EtiketDID2021083690

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CELESTIAL
Merek Kata

Halaman 722 dari 1263



566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:54:55
540   EtiketD102021083692

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN ALAMUDA RESIDENCE CLUSTER ONAY BLOCK M1/A2, KEL.
BALASKLUMPRIK, KEC WIYUNG SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur

MULYONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALTRA OTOPARTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : JINGGA, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BAK BELAKANG TRUK YANG DAPAT DITINGGIKAN (BAGIAN KENDARAAN

DARAT); BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; Badan dumper untuk truk; Badan mobil; casis mobil; pegangan
pintu mobil; pelek untuk roda kendaraan; atap yang dapat dilipat untuk mobil; pintu mobil; tempat bagasi untuik mobil; jeruji
untuk roda mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil; pompa udara untuk mobil; tirai jendela mobil; penutup roda kemudi
mobil; pedal aluminium untuk mobil; pelindung kisi-kisi untuk mobil; balok dampak pintu untuk mobil; penguat untuk panel
instrumen; pilar badan pusat; Bak belakang truk yang dapat ditinggikan
[bagian dari kendaraan darat]; Ban [untuk mobil]; Ban dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; Ban dalam untuk
ban-ban; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda kendaraan [ban]; Ban untuk truk; Ban-ban mobil; Bemper untuk mobil, bus,
dan truk; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Gear kopling Untuk Kendaraan; Helikopter dan pesawat
rotor  dan bagian-bagian struktural; Kabel kopling untuk kendaraan; Kabel rem untuk kendaraan; Kampas disc; Kampas
kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah, yaitu, mesin untuk penggosok basah yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian struktural
serta aksesoris dari mesin penggosok basah yang dapat membersihkan; Komponen untuk kendaraan darat, yaitu bagian
struktural untuk mobil dan truk; Komponen untuk pesawat terbang, yaitu bagian struktural untuk pesawat terbang; Mobil / truk
tangga; Mobil dan bagian strukturalnya; POTONGAN KARET BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN DALAM; Pelapis ban
vulkanisir; Pelindung tempat penampungan oli sebagai bagian struktural kendaraan; Per untuk kampas rem kendaraan; Plat
Tekanan kopling Untuk Kendaraan; Plat kopling Untuk Kendaraan; Primary kopling Assy Untuk Kendaraan; Rem cakram untuk
mobil; Rem pakam (rem dish); Rem untuk kendaraan darat; Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan; SALUT REM UNTUK
KENDARAAN; TRUK BAGASI; TRUK PENGANGKUT BARNAG; TRUK PENYIRAM; Truk; Truk bagasi; Truk logging; Truk
mini; Truk pengangkut barang; Truk tangki air; Truk untuk membuang kotoran; anti-pencurian kunci untuk digunakan pada
roda mobil kemudi; anti-selip kancing untuk ban kendaraan; anti-selip rantai untuk ban kendaraan; as roda untuk kendaraan
darat; bagian baja yang dicap yang merupakan bagian integral dari struktur bodi kendaraan (rocker panels); bagian rem untuk
kendaraan; bagian struktural kursi depan dan belakang untuk kendaraan,; bagian struktural untuk ambulan; bagian struktural
untuk bus; bagian struktural untuk glider; bagian struktural untuk helikopter; bagian struktural untuk kapal; bagian struktural
untuk kendaraan; bagian struktural untuk kendaraan darat; bagian struktural untuk kereta; bagian struktural untuk mobil;
bagian struktural untuk pesawat terbang; bagian struktural untuk sepeda; bagian struktural untuk sepeda motor; bagian
struktural untuk truk; bagian struktural untuk van; bagian-bagian rem; bagian-bagian struktural pesawat rotor; ban berduri
untuk kendaraan; ban dalam; ban dalam tiup, perkakas reparasi ban dalam; ban dalam untuk ban kendaraan; ban dalam untuk
ban pesawat; ban dalam untuk ban pneumatik; ban dalam untuk ban sepeda; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban dalam
untuk ban siklus; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban dan roda untuk kendaraan dan sepeda; ban luar untuk
kendaraan; ban mobil; ban pneumatik untuk mobil; ban roda dua tanpa ban dalam; ban solid untuk roda kendaraan; ban truk;
ban untuk ban mobil; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk kendaraan darat; ban untuk
kendaraan derek; ban untuk kendaraan komersial; ban untuk kendaraan pengangkut kayu gelondongan; ban untuk kendaraan
pengangkut tanah; ban untuk kendaraan pengendali kontainer; ban untuk kendaraan pertanian; ban untuk kendaraan roda
dua; ban untuk mobil balap; ban untuk mobil penumpang; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan kehutanan;
ban untuk truk; ban untuk truk sampah; ban untuk truk sampah yang digunakan untuk mengangkut beban melalui medan
kasar (articulated dump trucks); ban vulkanisir untuk mobil; ban vulkanisir untuk mobil balap; ban vulkanisir untuk mobil
penumpang; ban vulkanisir untuk truk; ban, peralatan ban anti gelincir; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan rem
cakram untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk
mobil; bantalan roda untuk kendaraan darat; batang katup untuk ban kendaraan; berkemah truk yg dpt dibongkar; blok rem
untuk kendaraan; blok rem untuk kendaraan darat; bobot keseimbangan untuk roda mobil; boneka [tangan truk]; brake drums
untuk kendaraan darat; bug perisai sebagai bagian struktural dari kendaraan; cakram rem untuk kendaraan; crankcases untuk
komponen mobil, selain untuk mesin; disc brake; elemen mekanik untuk kendaraan darat; frame untuk kendaraan bermotor
roda dua; handle rem/kopling; hub untuk roda mobil; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jendela geser pada truk
elektrik dan manual; jepitan jeruji untuk roda kendaraan darat; jeruji roda mobil; kait pintu belakang truk; kaliper rem untuk
kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat; kampas
rem untuk mobil; kanopi untuk truk pick-up; kap mesin untuk mobil; karet untuk rem kendaraan; katup untuk ban kendaraan;
kemping truk [kendaraan rekreasi]; kendaraan listrik swadaya; kerudung untuk mesin
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mobil; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling daya untuk kendaraan darat; kopling poros untuk kendaraan darat; kopling
rahang untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi ban; lapisan kopling
untuk kendaraan darat; liners truk tidur pas; master rem kit; mekanisme kopling untuk kendaraan darat; menaburkan truk;
mendorong kopling poros untuk kendaraan darat; mesin mobil; mesin mobil, bagian-bagian dan perlengkapannya; mobil balap,
bagian-bagian dan perlengkapannya yaitu, roda kemudi, penutup roda kemudi; modul pintu struktural pada kendaraan;
mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; mudguards untuk truk; non-selip perangkat untuk ban kendaraan; non-selip
perangkat untuk ban mobil; otomatis dipandu [driverless] truk material handling; palka menjadi bagian struktural dari kapal;
palka menjadi bagian struktural dari tongkang; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; pedal rem untuk kendaraan;
pedal rem untuk kendaraan darat; pelana untuk kendaraan bermotor roda dua; pelapis ban; pelapis rem untuk kendaraan;
pelek untuk roda mobil; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pembawa ban cadangan untuk kendaraan; pemegang roda
cadangan untuk mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil dan kendaraan darat lainnya; penjaga rantai drive untuk
kendaraan bermotor roda dua; pentil untuk ban kendaraan; penutup ban dalam; penutup ban untuk kendaraan; penutup mesin
(kap mobil); penutup roda kemudi untuk mobil; penutup untuk ban dalam; perisai tenda sebagai bagian struktural dari
kendaraan; perkakas untuk memperbaiki ban dalam; perlengkapan untuk memperbaiki ban dalam; pompa udara untuk ban
mobil; pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; rantai ban untuk kendaraan darat; rem Band untuk kendaraan darat;
rem [kendaraan darat]; rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan darat; rem kerucut untuk kendaraan darat;
rem untuk kendaraan; rem untuk kendaraan bermotor; rem untuk kendaraan darat; rem untuk mobil; roda gigi diferensial untuk
kendaraan darat; roda gigi reduksi untuk kendaraan darat; roda gigi untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan
bermotor; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk mobil; roda mobil; roda untuk kendaraan bermotor; roda
untuk kendaraan darat; roda untuk mobil; roda untuk mobil kereta api; segmen rem untuk kendaraan; segmen rem untuk
kendaraan darat; segmen rem untuk mobil; selang / kabel kopling; selang / kabel rem; selang rem untuk kendaraan; sepatu
rem untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan darat; sepatu rem untuk mobil; silinder rem untuk kendaraan; silinder rem
untuk kendaraan darat; silinder rem utama; sistem penyimpanan bahan bakar dan komponen sebagai bagian struktural dari
kendaraan; sistem rem untuk kendaraan; sistem rem untuk kendaraan darat; tailgates bermotor untuk truk; tambalan karet
perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban; tambalan untuk ban dalam ban; tambalan untuk memperbaiki ban dalam;
tambalan untuk memperbaiki ban kendaraan; tank ballast kapal [komponen struktural kapal]; tip tubuh untuk truk; topi truk
pickup; tromol mobil; truk; truk dengan fitur crane dimasukkan; truk derek; truk forklift; truk miring; truk pencampuran beton;
truk pickup; truk platform; truk ringan; truk sampah; truk sampah untuk industri pertambangan; truk semi trailer; truk tangan;
truk untuk melayani penjualan makanan dan minuman; tuas rem untuk kendaraan darat; tutup batang katup untuk ban
kendaraan; tutup nap roda untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:55:25
540   EtiketJID2021083693

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KAIMUN JAYA NOMOR 17 KEL. CILANDAK BARAT KEC. CILANDAK,
KOTA ADM JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT TAKTIK PROMO SUKSES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BINTANG SANTRI INDONESIA dan LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning emas, abu-abu, silver, hijau tua, hijau muda, orange, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran; layanan penyiaran video; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; penyediaan akses

telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; penyiaran dan transmisi
program televisi; penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-on-demand; penyiaran film gambar bergerak
melalui Internet; penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di
media lain; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan
konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran video dan transmisi
film dan film melalui Internet; siaran program radio dan televisi; siaran program televisi; siaran program televisi bayar per
tayang; siaran program televisi kabel; siaran program televisi melalui Internet; siaran program televisi, film layar lebar, dan
konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran televisi; transmisi film; transmisi film melalui Internet; transmisi video, film,
lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:56:43
540   EtiketDID2021083694

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trunojoyo No. 37, KEDIRI., Jawa Timur
SUKMADEWI PUSPITA HASAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jadisastra S.H.
Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : CAP SAWI + lukisan
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning, kuning keemasan, hijau, hijau tua, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah bubuk; Beras; Beras organik; Bihun instan; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Bakso; Bumbu Gado-Gado;

Bumbu Gulai; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Soto Mie; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie
goreng; Bumbu pasta; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium
glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng;
Bumbu ayam kecap; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging;
Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Es Lilin; Garam, bumbu,
rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula semut; Kakao; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis;
Kecap untuk penyedap rasa; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kopi bubuk; Kopi
jahe; Kue kering (pastri); Kue-kue; Kulit lumpia; Kulit won ton (pangsit); Makanan ringan berbahan dasar tepung; Mie; Mie
Keriting; Mie segar; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Minuman coklat dengan atau tanpa susu;
Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe merah siap minum; Pangsit; Pasta; Roti manis; Roti manis isi; Roti tawar; Roti, kue
pastry dan gula-gula; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal goreng; Saus Worcestershire; Sediaan rempah-rempah;
Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Snack Bar (Makanan); Spageti yang belum dimasak;
Tauco; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung panir; Tepung peyek; bahan pengganti kopi; bawang merah olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; beras hitam; beras
ketan; beras merah; beras putih; bihun; bihun beras [mie Beras]; biskuit-biskuit; bubuk saus; bumbu; bumbu kari; bumbu
masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu
sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu semur; bumbu sop; bungkus pangsit; campuran rempah-rempah; coklat; cuka; es
krim; es mambo; garam; garam, mustard; gula; gula merah; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; kecap [soy sauce];
kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kerupuk; kopi; kopi instan; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); kwetiau;
lada; madu; madu, madu sirup; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan
ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar sereal; makaroni; mie beras; mie gandum; mie instan; mie
kering; mie sayur; mie telur; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar teh; minuman kopi; minuman kopi
dengan campuran susu; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh
dengan susu; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; misoa; msg (penyedap rasa); pasta bawang putih [sambal]; penyedap
rasa; perasa kopi; petis; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; roti*; sagu; sambal; saus; saus [bumbu]; saus bumbu; saus
cabai; saus cabai pedas; saus ikan; saus kalengan; saus salad; saus sate; saus spaghetti; saus tomat; sediaan minuman kopi;
sirup (sirup kental); sirup untuk topping; sohun; spageti dengan bakso; teh; tepung; tepung beras; tepung bumbu; tepung
gandum; tepung roti; tepung sagu; tepung tapioka; tepung terigu; terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:59:03
540   EtiketDID2021083695

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. BINA KARYA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FITRI BEVERAGE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik;

Buah kurma; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging kaleng;
Irisan-irisan susu (Keju); Jagung manis, sudah diproses; Jeli; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik ceker ayam; Keripik
gadung; Keripik kelapa; Keripik paru; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik
talas; Krim susu; Kurma; Kurma yang diolah; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan,
binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan
ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman
berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa
vanila; Minuman susu cair; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Olesan berbahan dasar susu; Produk daging yang
dibekukan; Saus berbahan dasar susu; Sediaan daging; Sediaan kacang; Sosis; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan; Susu
dan produk susu; Susu full cream; Susu kelapa (minuman); Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Tahu; Telur;
Yoghurt; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; acar; agar-agar siap saji; agar-agar*;
bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bakso; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran yang
diawetkan, dikeringkan dan dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran
makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; chia milk [bahan pengganti susu]; daging;
daging ayam; daging ayam kemasan; daging kemasan; daging segar; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging,
unggas dan binatang buruan; dendeng; ekstrak daging; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; half and half
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(minuman) [campuran susu dan krim]; jagung manis, diolah; jamur, diawetkan; jeli buah; kacang dan makanan ringan
berbahan dasar buah kering; kacang garing; kacang kacang; kacang oven; kacang panggang; kacang, dikeringkan; kacang,
diolah; kacang-kacang yang sudah dimasak; keju; keju dari susu domba; keju susu kambing; kentang goreng singkong; kephir
[minuman susu]; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang;
keripik kentang rendah lemak; keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun;
keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; kismis; krim [produk susu]; krim buatan [bahan pengganti produk susu];
krim bubuk [produk susu]; krim keju; krim menjadi produk susu; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak
yang dapat dimakan); kuaci; kumys [minuman susu]; kurma, dikeringkan; laktoferin yang mengandung zat besi (iron
lactoferrin) (produk susu); lemak yang bisa dimakan; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-
otak); makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; makanan
penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan
ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan
dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap saji
yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya;
termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi,
makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus,
keju; margarin; mentega; mentega susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus
buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berdasarkan
pengganti susu fermentasi; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu
dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu
dengan rasa teh; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terutama terdiri dari susu; minyak biji kurma;
minyak goreng; minyak untuk makanan; minyak wijen; nasi susu; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; pemutih kopi
terutama terdiri dari produk susu; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; pisang nugget; produk berbahan
dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk daging; produk makanan terutama terdiri dari
daging; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk susu; prostokvasha [susu asam]; quark [produk susu];
ryazhenka [susu panggang fermentasi]; sari kelapa (santan); saus buah; saus kacang; saus keju; sediaan kacang-kacangan
untuk makanan manusia; selai; seramida (ceramide) susu (produk susu); singkong, diolah; susu; susu (dalam bentuk)
padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almond untuk keperluan kuliner; susu bebas laktosa; susu beras
untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu cair atau susu bubuk dengan
vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu
dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu domba; susu evaporasi; susu
fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang menjadi bahan pengganti susu;
susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai
untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu organik; susu
pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu
rendah lemak; susu sapi; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu yang
berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; teh susu
berbahan dasar susu; tempe; yoghurt berdasarkan pengganti susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 14:59:27
540   EtiketDID2021083697

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KARANGNONGKO 375 RT.004/ RW. 004 KEL. BARONGAN, KEC. KOTA
KUDUS , Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59312

RUDY ICHSAN AGUNG BUNTARAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Triana Inneke Setiawati B.A
Jalan Moch Suyudi 17  rt 001 Rw 005 Miroto

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOAT + LUK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===kertas rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:01:01
540   EtiketDID2021083698

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. BINA KARYA PRIMA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHINZUISAKURA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu

mata buatan; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Eksfoliator; Eyeliner; Gel
pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku
buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion untuk tangan dan tubuh; Obat kumur; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk kegunaan cucian; Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen pencuci
piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel;
deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; dupa; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata
alis; gel pewarna alis; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan
kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri
dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa
obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan
lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk
keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim
kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di
sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim
malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari;
krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit;
krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh;
krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk

Halaman 727 dari 1263



spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur
kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah;
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan
kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur;
lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; maskara;
masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut;
masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker
wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan
kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial sebagai pewangi untuk
keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi
dan obat kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut;
pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelembut kain; pelembut kain
untuk penggunaan binatu; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka;
penetral bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk
tujuan medis; rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan;
sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub
pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan
tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan
pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik;
sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; self-tanning lotion [kosmetik];
semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa penggosok lantai; serum kecantikan; serum kulit
tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi;
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susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion;
susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir
surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik; tubuh gemerlap; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk;
warna bulu mata; warna pipi; warna rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:01:12
540   EtiketJID2021083698

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Abulyatama Batam Centre, Komplek Ruko Paragon Hill Blok A4
Nomor 9, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29464

PT. Graphika Konstruksi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Graphika Konstruksi Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi bangunan, instalasi, pemeliharaan dan

perbaikan; Kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan
pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi
bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak; Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan
dan perbaikan eksterior dan interior bangunan; jasa bangunan dan konstruksi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya; jasa kontraktor
bangunan umum; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek bangunan; jasa pengawasan konstruksi bangunan
untuk proyek real estat; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri,
gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; konstruksi bangunan; konstruksi bangunan
dan struktur lainnya; konstruksi bangunan industri; konstruksi bangunan komersial; konstruksi bangunan perumahan dan
komersial; konstruksi bangunan tempat tinggal; konstruksi dan pemeliharaan bangunan; konstruksi dan perbaikan bangunan
dan rumah tinggal; konstruksi dan renovasi bangunan; konstruksi interior bangunan; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan
bangunan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan
dan bangunan; konsultasi yang berkaitan dengan pengawasan konstruksi bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pembangunan pekerjaan umum; memberikan informasi terkait renovasi bangunan; pembangunan gedung kantor;
pembangunan pusat perbelanjaan; pengawasan konstruksi bangunan; pengawasan konstruksi bangunan dan manajemen
proses konstruksi di tempat konstruksi; pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; renovasi bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:01:25
540   EtiketDID2021083699

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNSHIELD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Krim pembersih (kosmetik); Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak
wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan
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kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik
alis; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan
alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata kosmetik;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:02:29
540   EtiketDID2021083700

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COTTON CANDY PINK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:03:12
540   EtiketDID2021083701

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DESTINY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:03:26
540   EtiketDID2021083702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40257

UNIVERSITAS TELKOM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIHEDAF
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Coklat (Krem)
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan dan perangkat kesehatan umum untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan

mengirimkan data biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:05:48
540   EtiketDID2021083703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 18044, U.S.A.
Crayola Properties, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Renaldo Giovani Winata S.H
Jalan Pintu Air Raya No 36 H Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CRAYOLA WONDERMARKERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat-alat pendidikan atau pengajaran (kecuali perkakas); Folder dokumen; Kertas, kardus, dan barang-barang yang

terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk
menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Pena penanda; Tanah liat untuk membuat model; alat tulis;
alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); atlas; bagian histologis untuk tujuan pengajaran; bahan penjilid buku;
bahan plastik untuk kemasan; bahan seniman; baki cat; bantalan stempel; barang cetakan; bola terestrial; buku catatan; buku
indeks; buku lagu; buku sketsa; buku tulis; cairan penghapus [keperluan kantor]; foto-foto; ilustrasi; jangka untuk menggambar;
kapur tulis; kartu indeks [alat tulis]; kartu kosong; kertas gambar; kertas kalkir; kertas karbon; kertas tulis; klip kertas; klise-
klise; kotak cat untuk digunakan di sekolah; kotak untuk menggambar; krayon; kuas cat; kuas tulis; lembaran kertas [alat tulis];
mata pena; mata pena untuk alat tulis; mesin tik dan perkeperluanan kantor [kecuali furnitur]; mistar / penggaris untuk
menggambar; papan tulis; papan tulis kering (dry erase); pastel [pensil]; pena baja; pena untuk menandai [alat tulis]; penahan
buku [alat tulis]; penajam pensil non-listrik; penanda buku; penghapus karet; penghapus papan tulis; pengikat lepas; pensil;
pensil arang; pensil cat air; pensil warna; penutup baki kertas; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga;
perekat stiker cetak; perekat untuk alat tulis menulis; perlengkapan sekolah [alat tulis]; peta geografis; pita koreksi [keperluan
kantor]; pita perekat untuk keperluan alat tulis; pulpen fountain; sampel biologis untuk digunakan dalam mikroskop [bahan
ajar]; sampul dokumen [alat tulis]; sampul pelindung untuk buku; selotip [alat tulis]; stan untuk alat tulis; tabel aritmatika;
tempat dokumen [alat tulis]; tempat pena; tempat pena dan pensil; tempat pensil; tempat untuk instrumen gambar; template
gambar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:09:39
540   EtiketDID2021083704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEW DROP
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

Halaman 731 dari 1263



591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:10:13
540   EtiketDID2021083705

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Cijati Asri II Blok E No. 7 Rt. 003, Rw. 016 Kel. Jayawaras, Kec. Tarogong
Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Ida Ridawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TWINNIETWOES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon ikan tongkol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:12:25
540   EtiketDID2021083706

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIESTA ORANGE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:13:39
540   EtiketJID2021083707

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung LPPM Lt. 2 Universitas Sebelas Maret Jl. Ir
Sutami 36A Kentingan Jebres Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STORIES UNDER 30
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband

dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan
pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur kursus pelatihan; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; produksi materi pendidikan; sulih
suara bahasa asing===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:14:29
540   EtiketDID2021083708

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trunojoyo No. 37, KEDIRI., Jawa Timur
SUKMADEWI PUSPITA HASAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jadisastra S.H.
Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap SAWI + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning keemasan, merah, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Acar bawang merah; Acar bawang putih; Ayam olahan ; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; Ikan olahan dalam

kaleng; Kripik ikan; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila;
Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); Minyak-minyak yang
dapat dimakan dan diminum; Olesan berbahan dasar bawang putih; Produk olahan berbasis unggas; Sediaan bawang;
Sediaan bawang merah; acar bawang; bawang bombai; bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran;
bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah; bawang putih beku; bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih
olahan; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih panggang; bawang putih yang diawetkan; bawang,
diawetkan; bawang, diolah; cabai rawit olahan; daging olahan; kentang beku olahan; kentang olahan; krim untuk minuman;
lassi (minuman yoghurt); minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah;
minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa kopi;
minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman
yang terutama terdiri dari susu; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak berbumbu; minyak bunga matahari; minyak
dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak jagung; minyak kacang
kedelai untuk memasak; minyak kelapa untuk makanan; minyak mentega; minyak nabati; minyak nabati untuk bahan
makanan; minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak untuk
makanan; minyak wijen; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; olahan
daging ayam untuk isian roti burger; onion rings (olahan dari bawang); pasta bawang putih untuk keperluan kuliner; produk
daging olahan; produk daging sapi; produk ikan olahan; produk laut olahan; roti burger sayur; roti hamburger; roti hamburger
tidak dimasak; sayuran olahan dan buah olahan; sosis daging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:15:44
540   EtiketJ102021083709

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GRAHA FAMILI VC - 23, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60222
HADI SAMPURNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BABA NYONYA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU LAUT, MERAH JAMBU, MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan

dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Layanan restoran yang diberikan
dalam kerangka kerja waralaba; Restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; katering makanan dan minuman; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan kafetaria dan restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; restoran dengan
layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang;
restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:16:11
540   EtiketDID2021083710

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.108, HSIN KUNG 1ST RD., PEI TOU TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY 521,
TAIWAN.

HAO PIN WEI BIOTECH & FOOD CO., LTD
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edi Yani S.H., M.H.
Pamulang Estate  Jalan Semangka 4 Blok L1 No 8

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORCEHAN + CHINESE CHARACTERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Huruf China di baca: Mo (atribut); Sih (biaya, harga); Han (Pria, manusia)
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air kaldu yang dipadatkan; Buah yang dilapisi gula; Hasil produksi susu; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut

olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan laut yang diawetkan; Minyak yang dapat
dimakan; Salami (saus daging); Sayuran (mousses); Sayuran yang dihaluskan (dalam bentuk pasta atau cairan); Sediaan
sayuran; Selai; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus,
tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Suyuran (dalam) botol; Telur; acar sayuran;
campuran sup; dadih; daging buatan instan; daging instan; ekstrak daging; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; gimjaban
[keranjang bumbu]; irisan sayuran, kaleng; kacang dadih (dalam) batangan; kaldu; kimchi; konsentrat kaldu; makanan (hasil)
laut, kalengan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan timah); makanan yang
disiapkan dari ikan; persiapan untuk membuat kaldu; persiapan untuk membuat sup; produk daging; salad sayuran; saus cocol
tzatziki; sayuran kaleng atau botol; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran, dikeringkan; sediaan bubuk
untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan sup sayur; selai jahe; sup; sup ikan; tahu (dadih kacang
kedelai)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:17:12
540   EtiketDID2021083711

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNSHIELD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti bakteri; Busa tangan antibakteri; Cairan pembersih tangan; Deodoran spray; Desinfektan dan antiseptik; Gel

antiseptik; Krim Jerawat; Krim farmasi; Obat Pemutih; Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci tangan antibakteri; Sampo
rambut mengandung obat; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan
membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit
dan bibir; alkohol untuk penggunaan topikal; anti-inflamasi topikal; antiseptik; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung
obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan
terapi atau medis; cuci tangan anti-mikroba; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; gel
antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel untuk penggunaan
dermatologis; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk
penggunaan dermatologis; kosmetik yang mengandung obat; krim anti jerawat; krim bibir obat; krim kulit obat; krim obat; krim
obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat
untuk perlindungan kulit; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion
farmasi untuk kulit; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion tangan antibakteri;
lotion tubuh obat; lotion wajah obat; obat jerawat; obat pelembab bibir; obat salep bibir; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab wajah obat; pembersih antibakteri; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun kulit antibakteri; sabun
obat; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; salep obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; salep untuk mengobati ruam popok; sediaan anti-inflamasi; sediaan antibakteri; sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk mencegah
cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark;
sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat
untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit
obat; sediaan perawatan obat; semprotan antibakteri; serum; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; suplemen makanan dengan efek kosmetik; tisu basah antibakteri; tisu pembersih;
toner kulit obat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:19:43
540   EtiketDID2021083712

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3/F, BLDG B, GONGCHUANGYING INDUSTRIAL PARK, NO. 8 BAODAN RD,
NANWAN ST, LONGGANG DIST, SHENZHEN, GUANGDONG PROV, CHINA

SHENZHEN WEISHIDAI COSMETICS CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XIXI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===bulu mata palsu; kosmetik; lipstik; make-up bedak; maskara; pemerah pipi; pengkilap bibir; pensil kosmetik; perekat untuk

membubuhkan bulu mata palsu; tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:20:25
540   EtiketJID2021083713

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park Blok M 38/39, Lippo Karawaci, Kel.
Panunggangan Barat, Kec. Cibodas,, Kota Tangerang, Banten

PT LENOX PASIFIK INVESTAMA TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
General Paten International  Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT LENOX PASIFIK INVESTAMA TBK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen kekayaan,  yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di

bidang reksa dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang
lain, dan penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain; bantuan dalam bentuk penyediaan jasa
keuangan yang berkaitan dengan transaksi sehubungan dengan instrumen keuangan, yaitu, perdagangan instrumen
keuangan, sekuritas, saham, option, dan produk turunan lainnya; investasi modal ekuitas; jasa advis keuangan, konsultasi
manajemen, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa analisis keuangan yang berkaitan
dengan investasi untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari induk perusahaan; jasa
investasi permodalan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari induk perusahaan; jasa
keuangan, yaitu, saran/nasihat investasi, manajemen investasi, konsultasi investasi dan investasi dana untuk orang lain,
termasuk ekuitas swasta dan publik dan layanan investasi utang; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan akuisisi
dan merger bisnis; jasa konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; jasa pemeliharaan keuangan, yaitu,
mempertahankan kepemilikan mata uang, mata uang digital, cryptocurrency, token blockchain, dan aset digital lainnya, atau
kunci kriptografi atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut, untuk orang lain untuk tujuan manajemen keuangan; jasa
penataan keuangan yang berkaitan dengan akuisisi dan merger bisnis; jasa manajemen keuangan dan layanan investasi di
bidang hedge fund aset digital, dana indeks aset digital, dana yang diperdagangkan di bursa aset digital, reksa dana aset
digital; konsultasi di bidang perencanaan keuangan; konsultasi keuangan di bidang merger dan akuisisi; konsultasi keuangan
yang berkaitan dengan akuisisi, kepemilikan dan penjualan instrumen keuangan, perusahaan dan perusahaan (enterprise);
konsultasi keuangan, yaitu, menyiapkan anggaran dan memantau anggaran; layanan konseling utang; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan
keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan investasi; manajemen aset dan portofolio;
manajemen keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures, saham, obligasi dan sekuritas lainnya; manajemen
keuangan dan layanan konsultasi; manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; manajemen modal; memberikan
informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang keuangan; penanaman modal;
pengelolaan investasi keuangan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari induk
perusahaan; perdagangan ekuitas; saran investasi, konsultasi, manajemen, administrasi, penelitian, perencanaan, dan
informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:20:37
540   EtiketDID2021083714
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Gatep No. 17 ZZ, RT.005/RW.006, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah
Besar, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

EDDY SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rini Listya Kusumawardani S.H.
NSP Law offoce  Jalan Menteng Raya No 35

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOZZILA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau

industri; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan komersial; Keran untuk pipa; Ketel listrik; Kipas angin; Lampion untuk
hiasan pesta; Lampu CFL/LHE  / lampu hemat energi; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu belajar; Lampu malam; Lampu mobil;
Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu tegak; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk
penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar
ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk
penerangan taman; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Lemari es; Pemanggang kopi; Peralatan dan instalasi untuk
keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan
sanitasi; akumulator untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat
pembakar dengan listrik untuk keperluan industri; alat pengering rambut untuk keperluan industri; alat pengering untuk bahan
makanan untuk keperluan rumah tangga; alat penghilang bau udara; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga;
bagian komponen untuk memanaskan dan sistem pendingin udara untuk kendaraan, yaitu katup ekspansi; bak cuci untuk
piring dan peralatan dapur; bak mandi; bohlam indikator kendaraan; bola lampu; bola lampu elektrik; bola lampu neon kompak
[CFL]; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; gelas lampu; hidran; instalasi kamar mandi; instalasi kamar yang
bersih; instalasi pemanas; kap lampu; katup air untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; keran air; kompor; kompor
gas; kompor induksi; kompor listrik; korek api gesekan untuk menyalakan gas; lampu; lampu akuarium; lampu baca dan lampu
buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu dekoratif untuk liburan; lampu directional untuk sepeda; lampu elektrik
dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu helm; lampu jalan; lampu lampu; lampu lampu LED;
lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu neon;
lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu
rem untuk kendaraan; lampu sepeda; lampu sorot LED; lampu surya; lampu trailer perahu; lampu untuk kendaraan; lampu
untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED]
lampu lanskap; mesin pemanggang roti; motor blower untuk pendingin udara untuk kendaraan; oven listrik; oven memasak
komersial; oven microwave [aparat memasak]; panci pemanas; panci penggorengan listrik; panci, listrik; panggangan, listrik;
pemanas untuk setrika pemanasan; pemantik gas; pembakar gas; pendingin udara; penerangan (LED) untuk kendaraan;
peralatan kamar mandi; reflektor kendaraan; reflektor lampu; saringan air.; saringan wastafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:21:27
540   EtiketJID2021083715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. CENDANA BLOK A/8 ALAI PARAK KOPI, Kota Padang, Sumatera Barat,
25139

MELDIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hannah Hotel
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Kuning, Kuning Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis

terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan,
gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah,
kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama
(developments); Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan
dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Layanan administratif manajemen hotel; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di
bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan
pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel,
klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya;
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administrasi bisnis hotel; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran,
toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian
bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa
manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan
perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan
proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain;
layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan kesekretariatan yang
disediakan oleh hotel; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan manajemen
bisnis hotel; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
hotel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel,
motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel,
motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan pendirian
resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor;
manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah
raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet
grosir dan ritel; manajemen hotel untuk orang lain; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; menyediakan layanan
konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk
manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis
(strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya,
manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; pengelolaan program insentif hotel
untuk orang lain; penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk
daftar keperluan komersil melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:22:20
540   EtiketDID2021083716

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKAN EXCLUSIVE BLOK G NO.29 JL.MARINA RAYA BGM RT 008 RW 005, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT GRAHA IMEX PERDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SURGIGRIP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===sarung tangan untuk pemeriksaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:22:43
540   EtiketDID2021083717

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GROOVY GREY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:23:13
540   EtiketDID2021083718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapulogo Griyan Raya, Rt 010, Rw 010, Kelurahan Pajang, Kota Surakarta, Jawa
PT. MERDEKA BELAJAR PLUS
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Tengah, 57146
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: belajar plus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak];

materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang
dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:23:35
540   EtiketDID2021083719

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. BINA KARYA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHINZUISAKURA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Agen

pengantar obat berdasarkan senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi
kepada manusia; Agen pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan
pengiriman dari medikasi kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk
penggunaan medis dan kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis,
kedokteran laboratorium, kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan
pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk
ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran
hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan
genetika.; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers,
sediaan-sediaan kimiadan sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan
minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang
mengandung obat yang digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah
lingkungan; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk keperluan
teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis; Bahan
pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat mikotoksin
sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan
tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan
tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan untuk penambalan
gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan
makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Bantal aromaterapi untuk keperluan medis; Bantal mata untuk
keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk menghangatkan area belakang dan
meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Barang-barang yang diresapi dengan
sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal
(kesehatan); Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair,
bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN
EMAS UNTUK GIGI; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter
untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi
untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan
untuk keperluan medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa,
protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk
menahan bantalan penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk
orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang
air; Cordyceps untuk tujuan pengobatan; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan hewan; Deodoran selain
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untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas; Desinfektan dan antiseptik;
Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu
selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi laktik untuk penggunaan
farmasi dan laktosa; Formula obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk memelihara
lingkungan yang optimal; Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula rendah
lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang mengandung obat; Hasil makanan pantangan
untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Herbisida, pestisida,
fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu, larutan visco-suplemen untuk
mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut untuk keperluan medis; Jamu;
Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan;
Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan
godok ramuan tradisional; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis;
Jintan Hitam (Herbal); Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong
penyerap bau tidak sedap; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa
untuk membalut; Keripik buah untuk bayi; Kertas anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas
tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya
untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim,
buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik
ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan
HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah
kehamilan; Kopi stamina yang mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu
dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim
obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis;
Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh
manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk
keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan bayi;
Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis;
Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir;
Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan
minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet tanpa resep
yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan
akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet tambahan dalam
bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Makanan diet untuk wanita
hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan
medis; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi
dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis;
Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan
untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu,
mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan
untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk
wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH
tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah -
rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman
diet; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang
mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk
keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung
suplemen bernutrisi; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat;
Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya
dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan
dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman
untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis;
Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat;
Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak
Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk
suplemen; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak
kanabidiol (untuk medis); Minyak kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan);
Minyak untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; OBAT BIUS;
OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut;
Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk kantong yang mengandung nikotin
(untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering,
ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan
penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan
gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung
peliharaan; Obat pencuci darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh;
Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina
untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Pasta dan makroni untuk
bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang
dapat dicuci; Pembalut kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid;
Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa;
Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap (termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet
dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan;
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Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci
tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk
keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik;
Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang
bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau;
Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri; Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka
yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka
yang diresapi dengan sediaan medis; Perekat penangkap serangga; Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep
untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil
kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk
hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu
pasta gigi obat; Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Puree buah untuk bayi; Ramuan
obat tradisional Cina; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan
kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan
untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Roti kering untuk bayi; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Pembasmi tikus;
Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan
farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dari
vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan,
pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi dan produk terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular
atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot (muscle
weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus,
penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf
perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit
metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak
(serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan
gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput
di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur
epidermis; Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C;
Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan
membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan;
Sediaan obat dan farmasi; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan pembasmi tanaman
beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran
ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan sterilisasi sanitasi;
Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk
membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus,
bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan;
Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan dan
bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan
farmasi; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida;
Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan probiotik
untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang
mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-sediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-
sediaan Vitamin, mineral-mineral, atau substansi-substansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan
atletik dalam bentuk bubuk-bubuk, kapsul-kapsul, tablet-tablet dan cairan-cairan; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung
obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit
lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan
untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan,
makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang diperkaya
dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi bau tidak
sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan pribadi);
Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat untuk keperluan diet;
Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet
bayi; Serbuk untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan
rasa madu; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral
mengandung obat; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk hewan, yaitu,
hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan
unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen
terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik;
Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan
untuk konsumsi manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh,
dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi
untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan
(supplement diet); Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis;
Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan yang terdiri
dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi
manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen
untuk makanan hewan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen
bernutrisi untuk keperluan medis; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan
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penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi,
vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu
formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; Tambalan medis untuk
terapi hormon; Tampon menstruasi; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan
alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Vitamin
tanpa resep; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk
batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang mengandung gizi yang
berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung karbohidrat tinggi yang
dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; Wangi-wangian kamar mandi;
Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat
pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan
untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan
sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; acai powder, suplemen diet; acaricides; aconitine; adas untuk keperluan
medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk
digunakan dalam makanan hewan; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam
makanan hewan; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen pengiriman obat; agen
pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; air anti-bakteri dalam botol (termasuk air anti-bakteri
dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain untuk keperluan industri (termasuk
alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air laut untuk mandi
obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan
medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; alas ganti popok,
sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk kolam
renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi;
alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; analeptik; analgesik; anestesi;
anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi;
antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan; antikonvulsan;
antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antisifilis;
antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus untuk pengobatan atau pencegahan
COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan
terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk keperluan farmasi; asam amino
untuk keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk
keperluan farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent)
antikanker; bahan cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan
gigi; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan kimia untuk keperluan medis;
bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan,
suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek
menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk
keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis, yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen
untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan
untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa
gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin
gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk
restorasi gigi; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan
serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang
siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan kedokteran hewan;
bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk keperluan dokter
hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat; bantalan menyusui;
bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bantalan yang
mengandung obat; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan
medis; barium untuk digunakan dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk
digunakan sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak
bayi mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bee pollen untuk digunakan
sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil peroksida untuk
keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi untuk pengobatan kanker;
biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk keperluan farmasi; blocker
saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk
mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk
protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein
shakes); budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan farmasi;
busa (foam) yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan
intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; cairan obat yang mengandung vitamin,
untuk rokok elektronik; calomel [fungisida]; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk
digunakan dalam pencitraan medis; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan
medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman
pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran
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minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis;
campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran
minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh darah [jaringan hidup]; cannabinoid
sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida]; celana dalam untuk haid; celana
pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi;
celana popok bayi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; chinoline
untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis;
cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; creosote untuk keperluan farmasi; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan
dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk keperluan medis; daging terliofilisasi
diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah tali pusat untuk tujuan medis;
decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran
toilet; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair;
desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk
instrumen medis; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk
keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam
renang; desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan
instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen
untuk keperluan medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; disposable
underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan
pertama; dressing steril; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal
obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak hop untuk keperluan farmasi;
ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk
penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues;
emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan medis; enzim
untuk suplemen diet; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi;
eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi; febrifuges; fenol untuk keperluan
farmasi; fermentasi susu untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; film pelindung kulit pelindung untuk
penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk
penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida
biologis; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga;
fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal yang
memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja
medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan oral
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja untuk penggunaan medis; garam
air mineral; garam kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam natrium
untuk keperluan medis; garam untuk keperluan medis; gas untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel anti-adhesi untuk
digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel dermatologis berbasis kortison; gel
homeopati untuk penggunaan topikal; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk
desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis; gelang anti
nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi; ginseng untuk
keperluan pengobatan; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; grease untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk
keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin, serbet dan pembungkus atau amplop tetes
untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil
darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang
berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh;
hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; herbisida; herbisida untuk keperluan
pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; hidrastin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison;
homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon
pertumbuhan manusia; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai analgesik oral; implan bedah
terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk digunakan dalam regenerasi
jaringan terpandu; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan; imunostimulan; infus obat; inhaler nikotin
untuk keperluan medis; injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian;
insektisida untuk keperluan rumah tangga; insulin; iodoform; isopropil alkohol untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan
medis; jalap; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu yang terbuat dari buah
pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai
pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan
biologis untuk implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik yang sudah diisi sebelumnya untuk
keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut;
kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk
tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk
keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk keperluan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-
kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik;
kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang
terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; kardiotonik; karet
untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk penggunaan uji diagnostik medis;
kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein untuk suplemen diet; kaset
kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi elastis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis;
kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat
nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi; kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik
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gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep
untuk keperluan medis; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang; kertas untuk plester mustard; kina untuk keperluan
medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis yang terdiri dari
pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kit yang terutama terdiri dari gel
pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan
untuk pencegahan kuman; kloral terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi
untuk keperluan dokter hewan; kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres;
kompres mata; kompres obat; kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu
[suplemen gizi]; kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K untuk
penggunaan rumah tangga; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim
antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim
homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit
hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan
cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan
perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim
tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring untuk
tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak
serangga; laktagog; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva
sediaan memusnahkan; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin
untuk keperluan medis; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; liner sekali pakai untuk popok; liner untuk popok; lintah untuk
keperluan medis; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk
desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk
kulit; lotion kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; lotion penghalang untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion rambut mengandung
obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk keperluan dokter hewan; lotion untuk
merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk keperluan farmasi; makanan bayi dalam
kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan
bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan produk makanan bergizi yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur;
makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan
diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media untuk kultur bakteriologis; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi;
mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk
menjebak dan membunuh tikus; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk keperluan
farmasi; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi;
minuman bervitamin; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol
dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan
untuk keperluan medis (antioksidan); minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman pengganti
elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai
zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis;
minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan
medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis;
minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk
keperluan medis; minyak evening primrose untuk keperluan medis; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan
medis; minyak ikan untuk keperluan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper untuk keperluan medis;
minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak obat; minyak rami untuk
keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk keperluan
medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi; narkotika;
narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk keperluan terapi
atau medis; obat alergi; obat amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat
antiepilepsi; obat antijamur; obat antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk;
obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal;
obat hipoglikemik; obat homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat
kumur anti rongga obat; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan;
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obat kumur untuk keperluan dokter hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal;
obat luar berbahan baku kimiawi; obat nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk
keperluan medis; obat panu; obat pelembab bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak;
obat pencahar; obat pencahar untuk hewan; obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang
hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic); obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat
pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat
salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar;
obat semprot untuk kadas; obat semprot untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka
diabetes; obat semprot untuk panu; obat sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes telinga; obat tidur; obat
traditional penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-
obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku
kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah;
obat-obatan okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-
obatan serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan untuk
keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk penggunaan medis;
obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi
obat; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala
[sebagai pencernaan untuk keperluan farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; pasta gigi obat; pasta
pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastilles untuk keperluan farmasi; patch farmasi transdermal diresapi
dengan anti serangga; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal
untuk perawatan medis; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk
keperluan farmasi; pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat;
pelembab tangan medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pelumas higienis; pelumas medis; pelumas seksual pribadi; pelumas vagina;
pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut, kedokteran; pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu
vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih
antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih hewan; pembersih kamar mandi desinfektan;
pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka;
pembersih rongga mulut untuk keperluan medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pembilasan hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau
diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan
insektisida; pencucian vagina untuk tujuan medis; pengatur pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi
untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk tujuan medis; penutup popok; penyegar nafas
untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar untuk keperluan industri; penyeka untuk tujuan medis; pepsins untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah dan medis; perban cair antiseptik;
perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat;
perban telinga; perban untuk membalut luka; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat
gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat
untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi; permen karet bebas gula untuk penggunaan medis;
permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok;
permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk
keperluan medis; permen yang mengandung obat; pernis gigi; pestisida; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi
udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin untuk tujuan
terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil penyamakan; pil
untuk keperluan farmasi; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk
keperluan medis yang dapat dicetak; plester analgesik anti-inflamasi; plester medis dan bedah; plester perekat; plester perekat
untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester,
bahan untuk pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi dari kertas dan
selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok dewasa; popok dewasa
sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok liner; popok sekali pakai; popok tekstil; popok untuk hewan
peliharaan; porselen untuk protesa gigi; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan
farmasi; primer logam untuk keperluan gigi; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; produk dan bahan-bahan yang
dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan nyeri dan tegang otot; produk nutrisi untuk
penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; protein untuk
suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan medis; quinquina untuk keperluan
medis; racun; racun antiserum; racun tikus; radium untuk keperluan medis; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk
keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kaset yang sudah diisi
sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen untuk
penggunaan medis; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; rempah-
rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi

Halaman 744 dari 1263



untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi
untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan
untuk penggunaan medis; roti rendah garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan
terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah
dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun tangan obat; sabun tubuh yang
diberi obat; sabun wajah obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep kulit
terbakar; salep mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan farmasi; salep yang
mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo mengandung obat; sampo obat;
sampo obat untuk hewan peliharaan; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk keperluan gigi;
sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik; sediaan androgen;
sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-
kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk
penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan
antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan
bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan baskom
obat; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan biologis untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi
untuk keperluan medis; sediaan bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi
peralatan medis; sediaan dalam bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan
semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik dan anti-radang; sediaan dan zat
anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan
kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi untuk digunakan pada
diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan
diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk
pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur;
sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan
emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan estrogen; sediaan evakuasi usus; sediaan faktor
lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi dan
kedokteran hewan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan
farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang diteteskan ke
dalam/melalui hidung; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan
medis; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis; sediaan mandi, obat; sediaan mata;
sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan
medis; sediaan mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide
untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat;
sediaan obat nyamuk; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau
tablet terkompresi; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan parapharmaceutical; sediaan
parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan pembakar lemak
untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga; sediaan pembersih udara; sediaan
pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan pencahar; sediaan pencukuran
obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan udara; sediaan penghilang bau di
udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau
udara; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan
pengobatan mulut obat; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama;
sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara);
sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan
perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan, merendam, menyimpan
dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan
perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis;
sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan
progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan
mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan sanitasi untuk
penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan streptomisin;
sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin; sediaan threonine; sediaan trikomisin;
sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan
seksual; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak;
sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk
memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk menghancurkan hewan
berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk
menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk
mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas
otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai
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suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat
untuk dokter hewan; sediaan-sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan pengganti
makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen tulang untuk keperluan medis; semen untuk inseminasi buatan;
semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan;
semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri;
semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung untuk keperluan
medis; semprotan obat; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin untuk keperluan medis;
semprotan pewangi udara; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau terapeutik;
senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk
digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat untuk
keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk
minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis;
sereal gandum bayi; serum; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo pediculicidal; siccatives [agen
pengering] untuk keperluan medis; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari
bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok
bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan
kembali; skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi hidroalkohol untuk keperluan
medis; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi
pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak; solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan
kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan dermatologis; spermisida; spiritus; spons kontrasepsi; spons yang
diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; stimulan makan untuk hewan;
stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk
sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga; strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar
glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk
menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi keperluan medis;
suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet atau zat
gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk
konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk
mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan
bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan
tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam
bentuk tablet; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen
makanan diet bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk;
suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi
dalam bentuk kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral;
suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk ternak; suplemen
makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen nutrisi; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen
pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan;
suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitalitas;
suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk dan produk susu bubuk
untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap untuk keperluan farmasi; tablet vitamin; tablet-tablet yang mengandung obat; tag telinga insektisida
untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan medis; tanaman obat dalam bentuk kering
atau diawetkan; tapal; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing
untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung untuk
keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining
penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin;
thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan medis; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri;
tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu sanitasi
sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; tisu yang diresapi dengan
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desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk
digunakan sebagai disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-
obatan]; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas
ganja kering untuk tujuan medis; urease untuk keperluan medis; vaksin; vaksin hewan; vaksin tidak termasuk antalgik, produk
anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges; vesikan;
virucides; vitamin; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan;
vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; witch hazel [astringent];
yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat
diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang
disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur
mikro; zat farmasi; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat
radioaktif yang disegel untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:25:53
540   EtiketDID2021083720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds Guyangan Rt 04 Rw 02 Kec. Trangkil Kab Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah,
59153

M Miftachus Surur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MBI PROJECT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===sepeda mini===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:26:51
540   EtiketDID2021083721

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Budiono No. 5, RT. 004 RW. 002, Kel. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa
Timur

CV. Delta Chemica

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AVIZOL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:27:13
540   EtiketDID2021083722

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Pelangi No. 31 Taman Diponogoro, Rt. 006/008, Kel. Bencongan Indah,
Kabupaten Tangerang, Banten

ANDY SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEMIDINE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Aerosol-aerosol yang mengandung obat; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Barang-barang yang diresapi
dengan sediaan antibakteri; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa
bilas air; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Gel antiseptik; Gel pembersih kulit antibakteri
berbasis chlorine dioxide; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kapsul
kosong untuk obat-obatan; Kolesom untuk obat; Kopi stamina yang mengandung obat; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu
dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Krim obat herbal; Madu untuk
obat; Minuman mengandung obat; Minuman obat; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen dan
kecantikan yang mengandung obat; Minyak Rematik (Obat); Minyak-minyak yang mengandung obat; OBAT CACING; OBAT
MERAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang
pada otot, sendi dan lutut; Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat
kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi; Obat penambah nafsu makan; Obat pengusir  serangga; Obat
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Pembersih kulit medis
antibakteri; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Penyeka yang diresapi antiseptik;
Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabun
cuci tangan dengan desinfektan; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan gigi dan
pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat
pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan
bronchium; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit
dan bibir; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk
mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk
perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu
tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu
putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk
keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan,
sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu,
vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak
ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; TONIK
OBAT KUAT; Teh obat tanpa resep; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen pengiriman
obat; alkohol obat; antiseptik; balm obat kaki; balsem yang mengandung obat; bantalan yang mengandung obat; bedak bayi
mengandung obat; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bubuk obat kaki; busa (foam) yang mengandung obat;
cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; desinfektan; desinfektan
cair; desinfektan semprot; ekstrak herbal obat; gel antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih
tangan untuk desinfektan; gel perawatan mulut obat; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; jamur
obat; jel-jel yang mengandung obat; kapas antiseptik; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis
dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kosmetik yang mengandung obat; koyo-koyo/tempelan-
tempelan yang mengandung obat; krim bibir obat; krim kaki obat; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan
kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim
obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas
luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk
kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat;
lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion wajah obat; mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan
obat; minuman mineral obat; minuman obat; minuman obat herbal; minyak bayi mengandung obat; minyak obat; minyak pijat
obat; obat alergi; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat bakar anti
nyamuk; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga
gigi; obat kumur anti rongga obat; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal;
obat luar berbahan baku kimiawi; obat panu; obat pelembab bibir; obat penambah nafsu makan anak; obat penggemuk badan;
obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung
obat; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan
farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan mentah; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-
obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk sembelit; pasta gigi obat; pelembab kulit obat; pelembab tubuh obat; pelembab
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pembersih antibakteri; pembersih
daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pencucian vagina yang mengandung obat; perban cair antiseptik;
permen karet obat; permen obat; permen yang mengandung obat; permen, obat; plester-plester yang mengandung obat;
ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; sabun antibakteri; sabun desinfektan;
sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat
untuk wajah; sabun tangan obat; sabun wajah obat; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep
kulit terbakar; salep ruam popok obat; salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo kering obat;
sampo mengandung obat; sampo obat; sediaan antibakteri; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk
perawatan luka; sediaan dan bahan obat; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit terkait infeksi; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk pengobatan asam
urat; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan pencegahan
osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan
kondisi mata; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan mandi,
obat; sediaan obat; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan pengobatan mulut
obat; sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan untuk
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digunakan dalam desinfektan; semprotan antibakteri; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh
eksternal; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang
mengandung obat; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampoo ketombe obat;
sirup obat batuk; suplemen makanan obat berbasis kolagen; tablet hisap obat; tablet-tablet yang mengandung obat; tapal-
tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan
obat; teh herbal untuk penggunaan obat; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah
antibakteri; toner kulit obat; tonik [obat-obatan]; zat antibakteri untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:27:38
540   EtiketDID2021083723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRENCH MANICURE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:29:11
540   EtiketDID2021083725

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Daan Mogot Km 19 Kawasan Pergudangan Tunas, Jl. Laksamana Yos Sudarso Blok
A3 No. 7, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten

PT. SELARAS LAWANG SEWU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selaras Lawang Sewu & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Oranye, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengatur waktu; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi

kesehatan; Catu daya tegangan rendah; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat
komputasi dan komunikasi untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan informasi
mengenai cara, kesemuanya untuk pengguna perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan
sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Sistem pengontrol untuk ventilasi, pemanasan dan suhu
AC; Stop kontak listrik; Suplai daya bebas gangguan; alarm; alarm keamanan; alat pengatur waktu listrik; alat pengontrol
motor penggerak, elektronik; bel untuk memanggil suster; colokan dan soket listrik; interkom; isolator sinyal proses; kontrol
jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; monitor, sensor, dan alat pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin
udara, pemanas, dan ventilasi; panel distribusi daya; panel listrik; panel pengendali elektrik untuk pendingin udara untuk
kendaraan; panel pengontrol otomatis; peralatan kontrol akses listrik; perangkat lunak untuk mengontrol sistem otomatisasi
rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), termostat,
monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu, kamera, dan perlengkapan
untuk memonitor rumah; perangkat lunak untuk sistem informasi klinik; peranti kendali akses; regulator tegangan induksi;
sistem alarm; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; sistem pemantauan alarm; soket listrik;
tampilan layar sentuh elektronik; televisi; tombol sentuh dalam bentuk bantalan sentuh; transformator [listrik]; unit pemantauan
tegangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:32:56
540   EtiketDID2021083727

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Km. 27,
Pejuang, Medan Satria,
Bekasi

PT. BINA KARYA PRIMA
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, Jawa Barat
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHINZUIHANA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu

mata buatan; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Eksfoliator; Eyeliner; Gel
pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku
buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion untuk tangan dan tubuh; Obat kumur; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk kegunaan cucian; Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen pencuci
piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel;
deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; dupa; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata
alis; gel pewarna alis; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan
kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri
dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa
obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan
lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk
keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim
kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di
sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim
malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari;
krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit;
krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh;
krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk
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mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk
spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur
kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah;
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan
kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur;
lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; maskara;
masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut;
masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker
wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan
kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial sebagai pewangi untuk
keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi
dan obat kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut;
pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelembut kain; pelembut kain
untuk penggunaan binatu; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka;
penetral bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk
tujuan medis; rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan;
sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub
pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan
tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan
pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik;
sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; self-tanning lotion [kosmetik];
semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa penggosok lantai; serum kecantikan; serum kulit
tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo
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pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi;
susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion;
susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir
surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik; tubuh gemerlap; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk;
warna bulu mata; warna pipi; warna rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:35:58
540   EtiketDID2021083728

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HONEYMOON
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:37:01
540   EtiketDID2021083729

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trunojoyo No. 37, KEDIRI., Jawa Timur
SUKMADEWI PUSPITA HASAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jadisastra S.H.
Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap SAWI 1935 + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, coklat, hijau, merah, kuning keemasan, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Acar bawang merah; Acar bawang putih; Ayam olahan ; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; Ikan olahan dalam

kaleng; Kripik ikan; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila;
Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); Minyak-minyak yang
dapat dimakan dan diminum; Olesan berbahan dasar bawang putih; Produk olahan berbasis unggas; Sediaan bawang;
Sediaan bawang merah; acar bawang; bawang bombai; bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran;
bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah; bawang putih beku; bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih
olahan; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih panggang; bawang putih yang diawetkan; bawang,
diawetkan; bawang, diolah; cabai rawit olahan; daging olahan; kentang beku olahan; kentang olahan; krim untuk minuman;
lassi (minuman yoghurt); minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah;
minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa kopi;
minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman
yang terutama terdiri dari susu; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak berbumbu; minyak bunga matahari; minyak
dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak jagung; minyak kacang
kedelai untuk memasak; minyak kelapa untuk makanan; minyak mentega; minyak nabati; minyak nabati untuk bahan
makanan; minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak untuk
makanan; minyak wijen; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; olahan
daging ayam untuk isian roti burger; onion rings (olahan dari bawang); pasta bawang putih untuk keperluan kuliner; produk
daging olahan; produk daging sapi; produk ikan olahan; produk laut olahan; roti burger sayur; roti hamburger; roti hamburger
tidak dimasak; sayuran olahan dan buah olahan; sosis daging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:38:09
540   EtiketJID2021083730

Halaman 752 dari 1263



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Televisi Cinta Kasih + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Iklan secara online; Iklan

secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa konsultasi
bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan
rekayasa perangkat lunak; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa mempertemukan
penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar
pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat
diunduh; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko on-line dan
gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala
keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat
dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat
dan asesoris olahraga; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan iklan, pemasaran
dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang
lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
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pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan promosi
dan publisitas; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Pengiklanan di surat
kabar; Pengoptimalan situs web; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan
tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu,
obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak
mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan
buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan
multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook,
kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna
digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo
pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler,
telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop
rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem
penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU),
monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan
pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan
rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis,
batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan
atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara
(tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut
dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan,
linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor
induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi,
penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan
informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; Pusat belanja melalui internet; Toko handphone dan asesoris; bantuan manajemen komersial atau industri;
bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; iklan komersial televisi; iklan televisi; input,
kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan, promosi dan
/ atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko
retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup
kepala, dan alas kaki; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara
metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; kompilasi direktori untuk
penerbitan di Internet; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi
informasi; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan berlangganan, yaitu,
penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan
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elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan iklan dan
manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen;
layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan
pemasaran online; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana
pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh
mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan
mainan; layanan promosi dan iklan melalui internet; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis untuk pengoperasian
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi bisnis
di bidang media sosial; memberikan informasi bisnis melalui Internet; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk
tujuan promosi; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam
melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan
industri dan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran internet; pemasaran media
sosial; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan
data; penyebaran materi pemasaran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi manajemen bisnis;
penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan
multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyimpanan data dan
pemrosesan data; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer)
media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); proses
administrasi pesanan pembelian; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:41:13
540   EtiketDID2021083732

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BOGOWONTO 78 SEMANGGI RT/RW 001/015 KEL. SEMANGGI, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57116

PARSAD RAHMAD PRIYONO, SPI, MP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Labi Food
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tulisan Labifood merupakan kepanjangan dari langit biru food yang berarti mempunyai mimpi yang
secerah langit yang berwarna biru dan seindah batu permata dalam bidang makanan/bumbu/kuliner

591 Uraian Warna : biru sapphire
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu instan bubuk; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu;

bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bumbu olahan [bumbu]; lada [bumbu]; sedap [bumbu]; tepung
bumbu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:41:19
540   EtiketJID2021083733

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT UTARA RAYA NO. 17 & 19 RT. 014 RW. 004. KEL. PLUIT - KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. DINAMIKA DAYAMANUNGGAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AERO BIZHUB DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, BIRU MUDA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===informasi pergudangan; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; penyewaan gudang dan wadah

penyimpanan, pergudangan diinginkan; pergudangan; pergudangan barang===
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===informasi pergudangan; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; penyewaan gudang dan wadah
penyimpanan, pergudangan diinginkan; pergudangan; pergudangan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:44:03
540   EtiketJID2021083734

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pandegiling No.63, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. BREEZE KOPI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B BREEZE BEAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : B BREEZE BEAN. B merupakan akronim dari BREEZE yang merupakan bagian dari badan hukum
nama pemohon yaitu PT. Breeze Kopi Indonesia

591 Uraian Warna : biru
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai kopi; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; jasa penyediaan kopi untuk kantor; layanan

bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:45:56
540   EtiketDID2021083735

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Cikedokan No. 37A, Rt. 03 - Rw. 01, Cibening Setu , Setu, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat

PT. Cibening Nusa Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 2 JENDELA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; minuman dengan bahan dasar teh; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:48:34
540   EtiketJID2021083736

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Monaco FA III/20 Modernland, Kota Tangerang, Banten, 15117
Tri Sakti Soebagyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pesanantar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa jual beli melalui internet / online; Layanan pencarian database melalui suatu jaringan; database dan manajemen

arsip yang terkomputerisasi; jasa promosi dan pemasaran secara online; manajemen catatan keuangan; manajemen
persediaan terkomputerisasi; penyediaan informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:49:33
540   EtiketDID2021083737
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.108, HSIN KUNG 1ST RD., PEI TOU TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY 521,
TAIWAN.

HAO PIN WEI BIOTECH & FOOD CO., LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edi Yani S.H., M.H.
Pamulang Estate  Jalan Semangka 4 Blok L1 No 8

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORCEHAN + CHINESE CHARACTERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Huruf China di baca: Mo (atribut); Sih (biaya,harga); Han (Pria, manusia)
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Jiaozi pangsit; Mie; bumbu dan bumbu; bumbu masak; chow-chow [bumbu]; es krim; gula-gula; kecap [soy sauce];

keripik [produk sereal]; kopi; kue pastry; madu; mie instan; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami;
perasa, selain minyak esensial, untuk sup; ragi*; rempah-rempah bubuk; saus; saus barbekyu; saus cabai; saus cabai pedas;
saus daging; sedap [bumbu]; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:49:48
540   EtiketDID2021083738

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBIZA BLUES
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:50:18
540   EtiketDID2021083739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KHR Asnawi PO BOX 126, Kel. Bakalankrapyak, Kec. Kaliwungu, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah

PT Hartono Istana Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POLYTRON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor untuk audio dan video; Audio video visual; Pengeras suara; Pesawat televisi; alat penerima audio dan video; alat

perekam suara dan gambar; amplifier; kabel audio dan video; kalkulator; kamera [fotografi]; kamera video; komputer; monitor
komputer; monitor liquid crystal display [LCD]; pemutar CD; penerima audio dan video; pengeras suara dengan amplifier built-
in; pesawat telepon; radio; tape recorder; telepon genggam; televisi liquid crystal display [LCD]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:50:39
540   EtiketDID2021083740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Benda Barat 3 C8 No. 08, RT 006 / RW 007, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Banten

RICHARD
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARTOS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja Ringan; Baja ringan; Baja ringan seng; Logam Untuk penutup lantai tersusun (baja ringan); Profil u baja ringan; Profil

z baja ringan; Rangka atap baja ringan; Sekrup baja ringan; atap baja ringan; baja ringan seng; hollow baja ringan; kanal c
baja ringan; nok baja ringan; rangka baja ringan kanal c; rangka baja ringan untuk bangunan; reng baja ringan; sekrup baja
ringan; talang baja ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:52:37
540   EtiketDID2021083741

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trunojoyo No. 37, KEDIRI, Jawa Timur
SUKMADEWI PUSPITA HASAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jadisastra S.H.
Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP SAWI + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning, kuning keemasan, hijau, hijau tua, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Acar bawang merah; Acar bawang putih; Ayam olahan ; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; Ikan olahan dalam

kaleng; Kripik ikan; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila;
Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); Minyak-minyak yang
dapat dimakan dan diminum; Olesan berbahan dasar bawang putih; Produk olahan berbasis unggas; Sediaan bawang;
Sediaan bawang merah; acar bawang; bawang bombai; bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran;
bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah; bawang putih beku; bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih
olahan; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih panggang; bawang putih yang diawetkan; bawang,
diawetkan; bawang, diolah; cabai rawit olahan; daging olahan; kentang beku olahan; kentang olahan; krim untuk minuman;
lassi (minuman yoghurt); minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah;
minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa kopi;
minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman
yang terutama terdiri dari susu; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak berbumbu; minyak bunga matahari; minyak
dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak jagung; minyak kacang
kedelai untuk memasak; minyak kelapa untuk makanan; minyak mentega; minyak nabati; minyak nabati untuk bahan
makanan; minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak untuk
makanan; minyak wijen; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; olahan
daging ayam untuk isian roti burger; onion rings (olahan dari bawang); pasta bawang putih untuk keperluan kuliner; produk
daging olahan; produk daging sapi; produk ikan olahan; produk laut olahan; roti burger sayur; roti hamburger; roti hamburger
tidak dimasak; sayuran olahan dan buah olahan; sosis daging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:53:17
540   EtiketDID2021083742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM PERMATA BALOI BLOK A3 NO. 01 LUBUK BAJA, Kota Batam, Kepulauan
Riau

TONY RUDYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ether Gold The Beauty Glow
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange / Gold & Abu-Abu / gray
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; astringen untuk keperluan kosmetik; balm rambut non-obat; bedak tubuh untuk

Halaman 758 dari 1263



keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; busa pembersih tubuh dan wajah; deodoran
tubuh; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit;
krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion setelah bercukur; losion
susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
non-obat untuk melembabkan kulit; lotion rambut tanpa obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa
obat; make-up tubuh; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah memurnikan arang; minyak
aromatik untuk mandi; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat; pemerah pipi; pencuci tangan tanpa obat; perekat untuk membubuhkan alis palsu;
perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun
batangan untuk mandi; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sampo ketombe tanpa obat; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk
wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan pijat tanpa obat; tubuh gemerlap; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:54:03
540   EtiketJID2021083743

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT UTARA RAYA NO. 17 & 19 RT. 014 RW. 004. KEL. PLUIT - KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. DINAMIKA DAYAMANUNGGAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUTA KASA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jual beli rumah apartemen; Pengelolaan rumah/ apartemen; agen perumahan; agent tanah dan bangunan pemukiman;

jasa penyewaan apartemen dan kantor; layanan agen perumahan; manajemen real estat, perumahan dan tanah; pengelolaan
tanah dan bangunan pemukiman; penyewaan kantor, real estate dan apartemen; penyewaan properti komersial, industri, ritel
dan perumahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:54:09
540   EtiketDID2021083744

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. TIMUR SUNGAI, KEL. TANJUNGORI, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
QURRATUL AINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aimah BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion perawatan kulit; Produk perawatan kulit; kosmetik perawatan kulit; pelembab tubuh; sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:54:34
540   EtiketDID2021083745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKAN EXCLUSIVE BLOK G NO.29 JL.MARINA RAYA BGM RT 008 RW 005, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT GRAHA IMEX PERDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: MEDITEX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ABU-ABU,HIJAU DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===sarung tangan untuk pemeriksaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:58:35
540   EtiketDID2021083746

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INCA GOLD
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 15:58:46
540   EtiketJID2021083747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Regency 21 Blok A-3, Kota Surabaya, Jawa Timur
KELVIK SEPTINO WAHYUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POLARIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang (perhiasan); Toko emas dan perhiasan; Toko perhiasan;

jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; layanan distribusi grosir untuk perhiasan;
layanan grosir untuk perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan;
layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan
perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; toko perhiasan, emas batangan dan
berlian; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:01:15
540   EtiketDID2021083748

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Sijuk RT.018 RW 0.06 Desa Air Merbau, Tanjung Pandan , Kabupaten Belitung,
Kep. Bangka Belitung, 33411

Lisma Aryanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAYBER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru tua, biru muda, merah muda, putih, hijau, cokelat, hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan laut beku; makanan pembuka

beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang
sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:01:33
540   EtiketDID2021083749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KHR Asnawi PO BOX 126, Kel. Bakalankrapyak, Kec. Kaliwungu, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah

PT Hartono Istana Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POLYTRON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker oral untuk pernapasan buatan untuk keperluan

medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan medis; Masker pernapasan untuk
pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah; Masker wajah anestesi; Masker wajah
bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan
sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang
bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis
portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk
mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker
wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi
peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal;
masker Cleanroom wajah; masker bedah; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung wajah  untuk
penggunaan medis; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan buatan;
masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker pernapasan
untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur; masker
sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi
untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan
terapeutik; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; masker wajah untuk tujuan sanitasi; resusitasi cardiopulmonary
[CPR] masker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:01:59
540   EtiketJID2021083750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kusuma Atmaja No. 64 RT/RW. 010/004, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ANDY TIRTA WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASTRO WHEELS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; jasa distributor

grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor;
layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil
dan toko aksesoris; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:02:29
540   EtiketDID2021083751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi KM. 27,
PT. BINA KARYA PRIMA
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Pejuang, Medan Satria,
Bekasi
, Jawa Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAYLIGHT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Eyeliner; Obat kumur; Pasta gigi dan obat

kumur; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Perona Pipi; Perona mata; bulu mata palsu; cat
kuku; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci
piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; dupa; gel pasta gigi; hio; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner kain; kuku palsu; lipstik; minyak esensial
sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk penggunaan rumah
tangga; minyak pinus untuk membersihkan lantai; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan
medis; pasta gigi; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu;
pemerah pipi; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil mata;
perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perona mata;
perona pipi; sabun cair untuk mencuci piring; sediaan kondisioner kain; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan
untuk kain; semir untuk furnitur dan lantai; senyawa penggosok lantai; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:02:52
540   EtiketJID2021083752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Monaco FA III/20 Modernland, Kota Tangerang, Banten, 15117
Tri Sakti Soebagyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wanipiro
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa jual beli melalui internet / online; Layanan pencarian database melalui suatu jaringan; database dan manajemen

arsip yang terkomputerisasi; jasa promosi dan pemasaran secara online; manajemen catatan keuangan; manajemen
persediaan terkomputerisasi; penyediaan informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:03:56
540   EtiketDID2021083753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAKEVIEW
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar
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(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:05:50
540   EtiketDID2021083754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perum Cikande Permai Blok M7 No.8RT.2/RW.7, Situterate, Kec. Cikande,
Serang, Banten 42186, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 42186

Rochmat Jazuli

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nanohana
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air beling; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bintang terima 3; Gel,

minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Masker kecantikan untuk tangan; Minyak memperbaiki rambut Jepang;
Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Pewarna untuk rambut, sampo; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun Mandi; Sampo
rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan penghapus perekat; Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan
untuk menghilangkan rambut; abrasive fleksibel; aditif cucian; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri]
[deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; balsam rambut; balsem, selain untuk keperluan medis; batu pemulih kaki; batu
tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh; bubuk masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pencuci rambut; bubuk tubuh berkilau; bulu mata palsu; butiran pembersih wajah; cat
badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; concealer wajah;
dasar bedak; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deterjen cucian; dupa; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien
rambut; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; esens kayu
putih [minyak esensial]; esensi badian; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pelindung rambut; gel penata rambut; gel
rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai
setelah bercukur; gel untuk penggunaan kosmetik; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan
perawatan rambut; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glitter untuk keperluan kosmetik;
grease untuk keperluan kosmetik; gulungan abrasif; heliotropin; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser
aroma ruangan non-listrik; kain dan kertas abrasif; kain diresapi untuk debu; kain kaca [kain abrasif]; kain pembersih, debu
atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kerucut dupa dan dupa; komposisi pelepas pernis;
kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik untuk leher; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim
after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim boot; krim foundation; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
mata untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim penghilang bulu; krim pengurang bintik penuaan; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim rambut; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk keperluan kosmetik; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lem ikatan potongan rambut; lembar abrasif;
lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin boot; lilin mobil; lilin penata rambut; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion
setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh
bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelindung rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up tubuh; mandi busa bayi;
maskara rambut; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker mata gel; masker mata untuk keperluan
kosmetik; masker pembersih jahe; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker tangan
untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi
madu dalam; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menggiling foil; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak esensial untuk penggunaan
pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak pelembab untuk
penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak wajah;
mousse dan gel penataan rambut; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk
keperluan medis; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket wajah; pasta abrasif; pati untuk keperluan
binatu; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab rambut; pelembab tubuh; pelembut kain;
pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelindung matahari (kosmetik); pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali
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dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih tangan; pembilasan rambut;
pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemutih cucian; pencerah rambut; pencuci muka; pencucian cucian; pencucian
mata, bukan untuk tujuan medis; pengatur tekstur rambut; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lilin
lantai [sediaan gerusan]; penghilang riasan mata; pensil mata; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyedap untuk
minuman [minyak esensial]; penyegar nafas; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak
esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan pelurusan
rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat
untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut
palsu; perona mata; pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; poles dan krim untuk logam;
pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; rias wajah; riasan mata; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batangan; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan
rambut dalam bentuk batangan; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun industri; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun
mandi cair; sabun pasir; sabun wajah tanpa obat; sachet aroma untuk bantal mata; sampo dan kondisioner rambut; scrub
tangan; scrub wajah; sediaan abrasif; sediaan binatu; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan
furbishing; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga;
sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus pernis; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersihan busa; sediaan
pembersihan kaca; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan penataan rambut; sediaan pengasahan; sediaan pengeriting
rambut; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan pengharum ruangan; sediaan pengupasan lantai;
sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem,
exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan
rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan perendaman cucian; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk menghilangkan
warna rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut; semir boot; semir lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan
deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan mulut tanpa obat; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel
rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; senyawa penggosok lantai; serbuk gosok untuk tujuan umum; serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; shampo rambut; solusi pembersih lensa kacamata; stiker seni tubuh; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
pelembab setelah bercukur; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik;
susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu kacamata diresapi
dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; tongkat dupa;
tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; tubuh gemerlap;
wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna bulu mata; warna rambut;
wax rambut; wewangian; wewangian dan wangi-wangian; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk
keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:07:48
540   EtiketJID2021083755

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Televisi Cinta Kasih + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik,

layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan
komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan buletin elektronik [layanan
telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang
telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital,
menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming konten media digital di
Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments, telecommunication
services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication services between data banks
menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke
jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web
lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran
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nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan komunikasi multimedia
secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola, mengedit dan menyimpan
dokumen; Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik;
Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks, surat elektronik, file video dan audio oleh jaringan
telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan data; Layanan webcasting; jasa
penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan,
perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan
pemasaran online; jasa penyediaan layanan komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan komputer yang
memudahkan pengguna untuk mencari dan menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling
berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; jasa penyediaan layanan
komunikasi multimedia real-time melalui situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat
online, konferensi telepon, dan konferensi video; jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau jaringan
komunikasi lainnya; layanan komunikasi; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga
elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; layanan komunikasi elektronik yaitu melanjutkan atau
menyebarkan teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; layanan komunikasi melalui surat
elektronik dan Voice over Internet Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media
Internet); layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui
layanan video-on-demand; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang
disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan satelit telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan streaming video, audio dan televisi; layanan streaming video, audio
dan televisi dalam kaitannya dengan olahraga elektronik; menyediakan akses ke forum online; menyediakan akses ke konten
multimedia secara online; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer
dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi
pembelian di internet; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
antar pengguna komputer mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan
informasi pembelian produk; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel;
pengiriman musik digital melalui transmisi elektronik; pengiriman video-on-demand; penyiaran dan transmisi data, suara atau
gambar layanan komunikasi melalui satelit, televisi dan / atau radio; penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-
on-demand; penyiaran fitur film dan televisi melalui Internet; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet;
penyiaran konten audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio
melalui Internet; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol
Internet dan jaringan komunikasi; siaran kabel program radio dan televisi; siaran program televisi; siaran program televisi
kabel; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai permintaan dan bayar per tayang; siaran program
televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran
televisi kabel; siaran televisi satelit; transmisi data video melalui Internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia;
transmisi data, audio, video dan file multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan
komputer global; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi konten audio dan video melalui satelit; transmisi
konten multimedia melalui Internet; transmisi konten televisi; transmisi konten video melalui Internet; transmisi konten yang
dibuat pengguna melalui Internet; transmisi musik digital; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media
melalui jaringan komunikasi digital; transmisi program radio dan televisi; transmisi program radio dan televisi melalui satelit;
transmisi program televisi kabel; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data
secara real time===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:08:03
540   EtiketDID2021083756

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOONSTONE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:09:56
540   EtiketDID2021083758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Daan Mogot Km 19 Kawasan Pergudangan Tunas, Jl. Laksamana Yos Sudarso Blok
A3 No. 7, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten

PT. SELARAS LAWANG SEWU
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selaras Lawang Sewu & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Oranye, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat diagnostik sinar-X; Instalasi dan sistem suplai gas untuk keperluan medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk

mempersiapkan, memeriksa dan menyediakan gas untuk keperluan medis; Meja bedah; Mesin Sinar-X untuk keperluan medis
(alat rontgen); Pass Box untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke
luar ruangan; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparatur filter gas yang digunakan dalam
operasi laparoskopi; lampu bedah; lampu untuk tujuan medis; meja resep untuk penggunaan rumah sakit; robot untuk
pemeriksaan rontgen dan mesin serta instrumennya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:12:31
540   EtiketDID2021083760

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 167-169 GREAT PORTLAND STREET, 5TH FLOOR
LONDON, UNITED KINGDOM W1W 5PF, W1W 5PF

PICHLOOK VAIVA JEJUNA LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PICHLOOK VAIVA JEJUNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Sediaan dari vitamin; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin

dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplement;
sediaan multivitamin; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan
vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; suplemen bernutrisi; suplemen diet; suplemen diet herbal; suplemen makanan
diet; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet
dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen
makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen nutrisi; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; tablet vitamin; vitamin;
vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:13:27
540   EtiketDID2021083761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEACH PASSION
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:14:05
540   EtiketDID2021083762

730 Nama Pemohon : Suryati
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Alamat Pemohon : Jln.Sijuk  RT 001 RW 001 Kelurahan Aik Ketekok, Kabupaten Belitung, Kep. Bangka
Belitung, 33414

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Suryandra 57
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Orange, Kuning,
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan; Keripik salak; keripik apel; keripik buah; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; makanan

ringan dan keripik berbahan dasar sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:15:37
540   EtiketDID2021083763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKAN EXCLUSIVE BLOK G NO.29 JL.MARINA RAYA BGM RT 008 RW 005, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT GRAHA IMEX PERDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERDANA MED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU,PUTIH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===sarung tangan untuk pemeriksaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:16:19
540   EtiketDID2021083764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEACH SWIRL
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:16:36
540   EtiketJID2021083765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunter Paradise Tmr Blk F21/11, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
BAMBANG SUBAGIO HO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRIYANA + Logo
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, kuning, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan

seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; agen
perumahan; agent tanah dan bangunan pemukiman; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua jenis properti,
pengembangan, tanah dan real estat; jasa agen lahan yasan/realestat tempat tinggal; jasa agen penjualan bangunan; jasa
agen real estat; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real
estat untuk penyewaan tanah; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real
estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate,
termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan layanan penilaian;
jasa keagenan untuk pembelian atau penjualan tanah; layanan agen real estat yang berkaitan dengan mencari apartemen
untuk orang lain; layanan manajemen kondominium hotel; layanan manajemen real estat  yang berhubungan dengan properti
kondominium dan properti hotel; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; penilaian dan pengelolaan real estat;
penyewaan dan pengelolaan residensial kondominium bagi pihak lain yang berlokasi di dalam pengembangan hotel;
penyewaan kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan hotel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:19:09
540   EtiketDID2021083766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROSEY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:19:18
540   EtiketDID2021083767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan sukatani RT 06/ 03 desa batu itam kecamatan sijuk, kabupaten Belitung,
Kepulauan bangka belitung, Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33415

Siti Ardyannisa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IHB Ishq Honey's Bakery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Coklat, Kuning, Orange, Abu-Abu Muda, Abu-Abu Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Donat berlubang; Kue Bolu Kukus; Kue kering (pastri); Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;

donat; es krim; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim mochi; es krim susu; kue basah; kue bolu; kue es krim; kue
gandum; kue tart; kukis (kue kering); minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi espresso dicampur dengan susu;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; puding; puding penutup;
sediaan minuman kopi; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi; wafer es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:20:11
540   EtiketDID2021083768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG DANTA SMART SPACE B, JL. PADANGMEKAR BARAT NO. 9
PADANGSAMBIAN, Kota Denpasar, Bali, 80117

CV. PRIMA DEWATA LIQUINDO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ECOPRIMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Media dan proses untuk penggunaan ilmiah atau penelitian, yaitu, reagen dan sediaan kimia dalam bentuk bubuk, gel atau

cairan untuk digunakan dalam industri bioteknologi, medis, diagnostik, farmasi dan forensik; antimikroba; bakteri untuk
pengolahan air limbah; kultur bakteri untuk pengolahan air limbah; mikroorganisme untuk digunakan dalam pengolahan air;
sediaan mikroorganisme, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:20:40
540   EtiketDID2021083769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. H.O.S.Cokroaminoto No.57, Kota Tegal, Jawa Tengah, 52121
Yislam

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BINTANG ALSHALAL SUPER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : background berwarna emas dengan text berwarna hitam dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:20:52
540   EtiketDID2021083770

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Perumahan Kotaraja Dalam RT. 003, RW. 008, Kelurahan Vim, Kecamatan
Abepura, Kabupaten Jayapura, Papua, 99225

Stendi Supusepa, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Febian Rocky Ardira S.H
Perumahan Casa Jardin, Cluster Anthurium A2/7 Jalan Daan Mogot Km. 11, Jakarta
Barat 11710

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopu Kopi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, oranye, coklat, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang

belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi
buatan; biji kopi panggang; campuran kopi hitam dengan susu panas; es kopi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi
beraroma; kopi buatan; kopi dan coklat; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; minuman
biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat
dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; produk-produk kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:21:14
540   EtiketDID2021083771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANTA ROSA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:22:58
540   EtiketDID2021083772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOFT YELLOW
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:23:35
540   EtiketJID2021083773

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Podomoro City Ruko Garden Shopping Arcade Blok B/8-DH, Kelurahan Tanjung
Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11470

PT LUDONY EXCELLENT CONSULTANT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HaloBos
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau; Biru; Orange; dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer yang menjalankan fungsi manajemen sumber daya

manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, manajemen file, dan fungsi administrasi
ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat
lunak berbasis cloud untuk memproses penggajian karyawan (termasuk pengarsipan pajak dan pemotongan lainnya);
perangkat lunak sebagai suatu layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak manajemen sumber daya manusia
berbasis cloud untuk melacak, memproses dan menghasilkan analitik, intelijen bisnis dan pelaporan di bidang penggajian
(termasuk pengarsipan pajak dan pemotongan lainnya), tunjangan karyawan, kinerja karyawan, keterlibatan karyawan,
budaya karyawan, pengembangan bakat, pelatihan dan sertifikasi, akuisisi bakat, waktu dan kehadiran, penjadwalan
karyawan, dan biaya tenaga kerja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:24:30
540   EtiketJID2021083774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunter Paradise Tmr Blk F21/11, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
BAMBANG SUBAGIO HO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRIYANA DEVELOPMENT + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, kuning, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Kontraktor; Pembagian lahan dengan pengembangannya ( penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain);

Pengembangan perumahan; jasa kontraktor bangunan umum; jasa kontraktor properti; jasa kontraktor rumah; konstruksi dan
pemeliharaan rumah liburan, kamp liburan, akomodasi sementara, hotel dan hotel perumahan; konsultasi yang berkaitan
dengan konstruksi perumahan dan bangunan; pendirian pusat komersial, area perumahan dan pabrik; pengembangan lahan
(pembangunan); pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan
pembangunan); pengembangan properti (jasa pembangunan gedung); pengembangan real estat [jasa bangunan dan
konstruksi]; pengembangan tanah dan bangunan pemukiman (jasa pembangunan); penyediaan informasi dan penjelasan
dalam bidang pengembangan real estat; penyediaan informasi mengenai pengembangan real estat melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:25:59
540   EtiketDID2021083775

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SWEET BUTTERCUP
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:27:30
540   EtiketJID2021083776

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOTA WISATA SENTRA EROPA SEH NO. 5 RT 003 RW 036, KELURAHAN
CIANGSANA, KECAMATAN GUNUNG PUTRI, KABUPATEN BOGOR, PROPINSI
JAWA BARAT, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16968

PT MATERINDO MAGNET PROPERTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fernando Parulian Pakpahan S.H
Perkantoran Tomang Tol Raya  Jalan Kedoya Agave Raya  Blok A.II No. 14

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GALAXY ACTIVE SMART AND RICH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU MERAH KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang

industri Properti (Real Property); Investasi properti; Jasa akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan pemukiman yang
berkaitan dengan pusat data; Jasa akuisisi dan manejemen properti; Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah,
kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian,
penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan
bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan
penyewaan property, pengelolaan property; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa real estat,
yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu
(timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu,
penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Peminjaman, penyewaan
dan sewa guna properti; Penilaian dan penaksiran keuangan properti; Penilaian keuangan (asuransi, perbankan, tanah dan
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bangunan pemukiman); Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan
moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi
asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan
keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan
broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi,
analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset
asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia
informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban,
penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko
permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan
pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan
melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan,
layanan konsultasi investasi, layanan manajemen investasi,  broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal,
analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker
keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi
portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih
instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan
pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial
media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan
indeks,  Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan),
manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran,
pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat; Pertukaran real estat serta properti liburan, layanan manajemen dan
penyewaan, layanan pembagian waktu real estat untuk liburan; agen atau pialang untuk pembelian atau penjualan tanah;
agent tanah dan bangunan pemukiman; asuransi yang berkaitan dengan properti; broker asuransi properti; broker properti
komersial; broker real estat dan hipotek tanah; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua jenis properti,
pengembangan, tanah dan real estat; evaluasi untuk real properti; investasi properti dan layanan manajemen; jasa
administrasi advis properti; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa
agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real
estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa akuisisi kepemilikan lahan yasan/realestat (real properti);
jasa asuransi properti; jasa asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti dan korban
jiwa, kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa keagenan sewa beli atau sewa tanah; jasa keagenan untuk
pembelian atau penjualan tanah; jasa keuangan dalam bidang real estat, yaitu, akuisisi, investasi, pembiayaan real estat dan
manajemen komersial, industi dan multi-family properti; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pengelolaan
investasi properti; jasa manajemen aset properti; jasa manajemen lahan yasan/realestat  yang berkaitan dengan tanah; jasa
penaksiran properti dan agen pemegang wasiat properti; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa penilaian kembali
kepemilikan lahan yasan/realestat (real properti); jasa penyewaan properti komersial; jasa penyewaan tanah
pertanian/perkebunan/peternakan; jasa perwalian properti lahan yasan/real estat; jasa perwalian properti pribadi; jasa
perwalian tanah; jasa perwalian uang, efek/surat berharga, properti pribadi, dan tanah; jual beli tanah; layanan agen estat dan
penyewaan properti; layanan agen real estat untuk penyewaan properti; layanan akuisisi tanah; layanan investasi properti;
layanan investasi properti dan real estat; layanan investasi properti yang berkaitan dengan pengembangan properti dan real
estat; layanan investasi tanah dan bangunan (real-estate); layanan manajemen real estat  yang berhubungan dengan properti
kondominium dan properti hotel; layanan manajemen real estat dan properti; layanan penilaian yang berkaitan dengan survei
bangunan, tanah dan properti; layanan perantara terkait dengan penyewaan tanah; layanan perbankan investasi properti;
layanan properti real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan manajemen tanah; layanan yang berkaitan dengan
penyediaan keuangan untuk pembelian bangunan, rumah, real estat dan tanah; manajemen penyewaan properti; manajemen
portofolio properti; manajemen properti real estat; manajemen properti untuk sewa; manajemen real estat dan properti;
manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat properti komersial; manajemen real estat, perumahan dan
tanah; manajemen tanah; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; memberikan informasi
terkait penyewaan tanah; memberikan saran di bidang asuransi properti dan kecelakaan; mengelola beberapa
sewa/penyewaan properti untuk orang lain; menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen;
pembelian dan penjualan tanah; pembiayaan pengembangan properti; penelitian sejarah/riwayat properti riil; pengelolaan
fasilitas untuk real estat dan properti; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah
apartemen; pengembangan properti dan real estat; penilaian keuangan properti pribadi dan real estat; penilaian tanah;
penilaian tanah dan bangunan pemukiman; penilaian untuk klaim asuransi properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi
yang berkaitan dengan properti pribadi; penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian; penjaminan asuransi
properti; penyedia jasa urusan tanah dan bangunan pemukiman; penyediaan informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan
dengan layanan  akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan pemukiman terkait dengan pusat data, penyewaan ruang untuk
pusat data, dan manajemen bangunan; penyewaan properti komersial; penyewaan properti komersial, industri, ritel dan
perumahan; penyewaan real properti; penyewaan tanah; persiapan manajemen properti riil (real property) dari laporan
keuangan yang berkaitan dengan real estat; perwalian uang, sekuritas, klaim moneter, properti pribadi, tanah, hak atas tanah,
hak atas permukaan bumi atau sewa atas tanah; pialang tanah dan bangunan pemukiman; sewa guna tanah dan pemukiman;
sewa-beli tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:27:39
540   EtiketDID2021083777

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Kenanga No.14 Badran Purwosari Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57142

PT.Abadi Jaya Adilaya
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Uri Corndog
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Uri=Kita, Uri Corndog=Corndog Kita
591 Uraian Warna : Kuning, hitam, orange, biru, coklat tua, merah muda, coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Stik Keju; Tepung panir; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); kue keju; sosis yang dibungkus adonan; tepung roti; tepung

roti putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:27:48
540   EtiketDID2021083778

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sijuk Rt/Rw,  014/004 Kelurahan Aik Ketekok Kecamatan Tanjung Pandan,
Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33411

Rini Nopita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Untungku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Ladran (Kue Kering); Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel

daging; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; kerang kue kering; kue basah; kue kering beku; kue
kering kastengel; kukis (kue kering); makaroni [kue kering]; pastel; rengginang; rengginang dari tulang ikan; risoles pisang;
rugelach [kue kering]; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:27:56
540   EtiketDID2021083779

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Dahlia gg Jati 41 RT03 RW06 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota
Pekanbaru, Riau, 28122

Verawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KakVee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Hasil produksi susu; Hasil-hasil produksi susu; Minuman berbahan dasar susu

dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Susu jahe; Susu yang mengandung rasa; abon ikan;
keripik; keripik kentang; keripik pisang; keripik singkong; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; susu; susu almon; susu dan produk hasil olahan susu; susu kedelai;
susu kurma; susu sapi; teh susu berbahan dasar susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:28:04
540   EtiketDID2021083780

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Mutiara Blok G No. 5 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Jusuf Tanuwidjaja
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIORE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Granit; HPL (Lembaran) untuk furniture; Jendela PVC; Kusen -kusen atau kerangka; Lantai yang dilapisi vinil; Lapisan

untuk lantai (HPL); Lis hias gypsum; Lis hias polystyrene untuk bangunan; Lis ornamen interior polystyrene untuk bangunan;
Pintu PVC; Pintu kaca; Pipa PVC (Polivinil klorida); Ubin lantai; Ubin, bukan dari logam; batu alam; benda-benda dekoratif
[ornamen] terbuat dari batu; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari beton; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat
dari marmer; berpihak vinil; bingkai jendela dari plastik; dinding gorden, bukan dari logam; granit; kaca dekoratif untuk
bangunan; kaca tempered untuk bangunan; kisi-kisi, bukan dari logam; kusen PVC; kusen jendela bukan dari logam dilengkapi
jaring nyamuk; kusen jendela, bukan dari logam; kusen pintu bukan dari logam dilengkapi jaring nyamuk; kusen pintu kayu;
kusen pintu, bukan dari logam; lantai kayu; lantai keramik; lantai papan vinil; lantai parket; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil;
lantai ubin, bukan dari logam; marmer; mosaik kaca untuk digunakan dalam bangunan; mosaik untuk bangunan; mural ubin,
bukan dari logam; ornamen yang terbuat dari marmer; panel pintu, bukan dari logam; papan lantai parket; pintu akordeon,
bukan dari logam; pintu ayun, bukan dari logam; pintu bagian dalam, bukan dari logam; pintu geser vinil; pintu geser, bukan
dari logam; pintu kasa, bukan dari logam; pintu kayu; pintu lipat, bukan dari logam; pintu putar, bukan dari logam; pintu teras
vinil; pintu vinil; pintu, bukan dari logam *; pipa drainase, bukan dari logam; poslen tile; selubung pintu, bukan dari logam;
terra-cotta [bahan bangunan]; tiang pintu, bukan dari logam; ubin batu alam; ubin dinding dari batu alam; ubin dinding dari
kaca; ubin dinding dari plastik; ubin dinding keramik; ubin dinding keramik mengkilap; ubin dinding mosaik; ubin dinding tahan
api; ubin dinding tanah liat; ubin dinding tembikar; ubin dinding, bukan dari logam; ubin dinding, bukan dari logam, untuk
bangunan; ubin kaca untuk bangunan; ubin kaca, bukan untuk atap; ubin keramik mengkilap; ubin keramik untuk dinding,
lantai, dan langit-langit; ubin keramik untuk lantai dan lapisan; ubin keramik untuk lantai dan menghadap; ubin keramik untuk
lantai dan penutup ubin; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai dari kaca; ubin lantai dari plastik; ubin lantai gipsum; ubin lantai
keramik; ubin lantai keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin lantai tanah liat; ubin lantai tembikar; ubin lantai terra cotta;
ubin lantai yang terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin lantai, bukan dari logam; ubin seni mosaik yang terbuat dari
marmer; ubin tembikar; ubin, bukan dari logam, untuk bangunan; unit pintu, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:28:14
540   EtiketDID2021083781

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TANGERINE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:28:31
540   EtiketDID2021083782

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 211, Building A, No. 599 Gaojing Road, Shanghai
SingularXYZ Intelligent Technology Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SingularXYZ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan Global Positioning System [GPS]; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan
dan lokasi Global Positioning System [GPS]; Sistem Penentuan Posisi Global; alat elektronik Global Positioning System
[GPS]; alat pengukur; antena satelit; instrumen navigasi elektronik; komputer navigasi untuk mobil; pemancar dan penerima
radio; peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; perangkat navigasi satelit; program pengoperasian
komputer, direkam; sistem navigasi satelit; sistem pengukuran laser===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:28:53
540   EtiketJID2021083783

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Imperial Hill AB6-60, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
Chelsea Adikoesoemo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakmi Mahera
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Layanan kedai

mie ayam pangsit; jasa restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk
dibawa pulang; menyediakan makanan dan minuman di restoran; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; rumah makan; sediaan-sediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:29:02
540   EtiketDID2021083784

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 167-169 GREAT PORTLAND STREET 5TH FLOOR 5TH FLOOR LONDON,
ENGLAND , W1W 5PF

KITSLIMY BeaudeLab LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KITSLIMY +BeaudeLab
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Sediaan dari vitamin; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin

dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplement;
sediaan multivitamin; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan
vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; suplemen bernutrisi; suplemen diet; suplemen diet herbal; suplemen makanan
diet; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet
dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen
makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen nutrisi; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; tablet vitamin; vitamin;
vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:31:22
540   EtiketDID2021083785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rm 103, No. 42 Factory Building, Baoye Rd, Zhangkengjing Community, Guanhu St.,
Longhua Dist., Shenzhen

Shenzhen Yixin Industrial Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUHAN + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===celana panjang; jaket [pakaian]; jas hujan; mantel; pakaian dari kulit; pakaian kulit imitasi; pakaian pengendara sepeda;

pakaian tahan air; sarung tangan [pakaian]; topi pet [tutup kepala]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:33:21
540   EtiketDID2021083786

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SIJUK 013/005 AIR MERBAU TANJUNG PANDAN, Kabupaten Belitung, Kep.
Bangka Belitung, 33411

DEWINTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAK WINTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Bolu Kukus; Kue Kacang Spesial; Kue kering (pastri); Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; es krim; kue basah;

kue bolu; kue tart; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); makaroni [kue kering]; puding===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:34:08
540   EtiketDID2021083787

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jogo, Rt.002 Rw.002, Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur, 62281

Siti Mukhoyyaroh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Putra Kencana + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, putih, hijau, cokelat, biru, hitam, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:34:13
540   EtiketDID2021083788

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln tg Kelayang RT 006 RW 002 Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten
Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33414

Lisnawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENTAK MANDIRI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : orange, abu-abu, biru muda, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; kerupuk getas ikan; kerupuk ikan; kerupuk stik ikan; pilus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:34:38
540   EtiketDID2021083789

730 Nama Pemohon : Runben Biotech Co., Ltd.
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Alamat Pemohon : 3 Xin Zhuang 5th road, Hi-tech Development Zone, Guangzhou City
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUNBEN + huruf kanji
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kertas; alat tulis; alat tulis menulis; barang cetakan; cetakan litograf; handuk kertas; handuk muka dari kertas; kertas-

kertas kemasan; pembungkus plastik; publikasi tercetak; tadah liur kertas; tisu kertas untuk membersihkan; tisu kertas untuk
menghilangkan make-up; tisu toilet===
===pemukul lalat; perangkap serangga; perangkap terbang; perangkap tikus; perangkat listrik untuk menarik dan membunuh
serangga; plug-in diffusers untuk penolak nyamuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:34:42
540   EtiketDID2021083790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.108, HSIN KUNG 1ST RD., PEI TOU TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY 521,
TAIWAN.

HAO PIN WEI BIOTECH & FOOD CO., LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edi Yani S.H., M.H.
Pamulang Estate  Jalan Semangka 4 Blok L1 No 8

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MU RAN TIAN PIN + CHINESE CHARACTERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Huruf china di baca: MU (mandi); RAN (koreksi); TIAN (langit); PIN (artikel)
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air kaldu yang dipadatkan; Buah yang dilapisi gula; Hasil produksi susu; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut

olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan laut yang diawetkan; Minyak yang dapat
dimakan; Salami (saus daging); Sayuran (mousses); Sayuran yang dihaluskan (dalam bentuk pasta atau cairan); Sediaan
sayuran; Selai; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus,
tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Suyuran (dalam) botol; Telur; acar sayuran;
campuran sup; dadih; daging buatan instan; daging instan; ekstrak daging; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; gimjaban
[keranjang bumbu]; irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; kacang dadih (dalam) batangan; kaldu; kimchi; konsentrat kaldu;
makanan (hasil) laut, kalengan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan timah);
makanan yang disiapkan dari ikan; persiapan untuk membuat kaldu; persiapan untuk membuat sup; produk daging; produk
makanan laut olahan; salad sayuran; saus cocol tzatziki; sayuran kaleng atau botol; sayuran olahan dan buah olahan;
sayuran, dikeringkan; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan sup sayur; selai jahe;
sup; sup ikan; tahu (dadih kacang kedelai)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:35:39
540   EtiketDID2021083791

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Gading Bukit Indah Lt. 2 Blok L no. 17, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT UNIMAX POWER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RESPIRA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu herbal; Jamu memelihara

kesehatan; Jamu untuk kesehatan; Madu untuk kesehatan; Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman
suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman untuk kesehatan; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-
obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral
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dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam
makanan, minuman dan kosmetik; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari
Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak
telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk
keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -
ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Supplement yang berupa kapsul; Teh
herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; jamu dalam bentuk kapsul;
jamu tradisional; kapsul tambahan herbal pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; minuman kesehatan
untuk keperluan medis (antioksidan); minuman obat herbal; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan
medis; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan untuk keperluan manusia;
propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; sediaan farmasi; suplemen diet propolis;
suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen nutrisi; suplemen vitamin; teh herbal untuk penggunaan obat; teh obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:36:40
540   EtiketDID2021083792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KHR Asnawi PO BOX 126, Kel. Bakalankrapyak, Kec. Kaliwungu, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah

PT Hartono Istana Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POLYTRON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat memasak; Kipas angin; Pemanggang [peranti memasak]; Tungku masak [oven]; bola lampu; freezer; kompor; lemari

es; penanak nasi; pendingin ruangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:37:34
540   EtiketJID2021083793

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Singgalang/Bukit Bunga No 6 RT 02 RW 09 Tangkerang Timur , Kota Pekanbaru,
Riau, 28289

ZAINUL IKHWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKMI MENTERENG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning,Merah,Hitam,Putih,Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai mie daging sapi; Layanan kedai mie ayam pangsit; Restoran; Tempat

penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa restoran; jasa restoran dan katering; katering makanan dan minuman;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:38:04
540   EtiketDID2021083794

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek Merek Kata
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Nama Merek
:
: ALOHA

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;

biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:38:59
540   EtiketDID2021083795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VANILLA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:40:39
540   EtiketDID2021083796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Christian Neefestraat 2, 1077 WW AMSTERDAM, Netherlands
Akzo Nobel Coatings International B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WILDFLOWER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat; Lak; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak; Sediaan-sediaan cat dasar

(berupa cat); pelapis [cat]; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; zat pewarna kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:43:20
540   EtiketDID2021083797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIG BITE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;

biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:43:57
540   EtiketDID2021083798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Garuda Sakti km 2 kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kabupaten
Labuhanbatu, Sumatera Utara, 28292

Alfan Fahrozi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUKROS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Nastar Keju; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Roti kue-kue semprit; biskuit bawang; kue nastar; kue

semprit; kue stik bawang; kukis (kue kering); roti bawang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:46:45
540   EtiketDID2021083799

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHUNKO'S
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;

biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:49:41
540   EtiketDID2021083800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Joto Rt.004 Rw.005, Jotosanur, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa
Timur, 62280

Prayitno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Putri Naeva + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:50:28
540   EtiketDID2021083801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON KACANG RAYA NO. 59, RT. 004/RW. 008, KEL. KEBON KACANG,
KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240

PT. TAN KOSMETIKA DUNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAN COSMETICS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TAN COSMETICS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:50:28
540   EtiketDID2021083802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BITE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;

biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:51:32
540   EtiketJID2021083803

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON KACANG RAYA NO. 59, RT. 004/RW. 008, KEL. KEBON KACANG,
KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240

PT. TAN KOSMETIKA DUNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAN COSMETICS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TAN COSMETICS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===belanja online; layanan pemesanan online; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan,

pakaian dan aksesoris; perdagangan online===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:52:24
540   EtiketJID2021083804

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON KACANG RAYA NO. 59, RT. 004/RW. 008, KEL. KEBON KACANG,
KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240

PT. TAN KOSMETIKA DUNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAN COSMETICS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TAN COSMETICS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perawatan kulit; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan gaya hidup; layanan perawatan

kosmetik untuk tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:52:47
540   EtiketJID2021083805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Televisi Cinta Kasih + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengolahan makanan dan minuman; Layanan menjahit kustom dan merubah pakaian; Pekerjaan membuat pakaian;

Pembuatan pakaian; Pemrosesan, pengembangan dan pengiriman secara online untuk gambar fotografi dan digita;
Pengolahan dan pengerjaan kertas; Pengolahan makanan; cetak offset; cetakan dari bahan plastik; daur ulang bahan kimia;
daur ulang baterai; daur ulang baterai mobil; daur ulang botol minuman; daur ulang busa polystyrene [EPS] yang diperluas;
daur ulang gabus; daur ulang kabel listrik; daur ulang kaca; daur ulang kaleng; daur ulang kantor peralatan listrik; daur ulang
kartrid tinta; daur ulang kartrid tinta untuk mesin fotokopi; daur ulang kartrid tinta untuk printer; daur ulang kemasan aluminium;
daur ulang konverter katalitik; daur ulang lampu neon; daur ulang limbah biogen; daur ulang minyak goreng; daur ulang
minyak industri; daur ulang pakaian; daur ulang pakaian untuk mendapatkan bahan untuk membuat serat sintetis; daur ulang
peralatan listrik; daur ulang peralatan rumah tangga listrik; daur ulang perangkat elektronik; daur ulang plastik polyethylene
[HDPE] kepadatan tinggi; daur ulang plastik polystyrene [EPS] yang diperluas; daur ulang sirkuit elektronik; daur ulang sirkuit
listrik; email; finishing dan pelapisan tekstil; fotofinishing; framing gambar; informasi, saran dan layanan konsultasi terkait
dengan daur ulang limbah dan sampah; jasa konsultasi untuk daur ulang botol plastik; jasa pembuatan pakaian hangat
(sweater); jasa pembuatan pakaian, kaos (pakaian), celana, pakaian dalam berdasarkan pesanaan (untuk orang lain); jasa
percetakan alat tulis; jasa percetakan seni rupa; klise foto; konsultasi yang berkaitan dengan daur ulang limbah dan sampah;
layanan bioremediasi; layanan menyulam t-shirt; layanan pelestarian untuk makanan dan minuman; layanan pengolahan
limbah [layanan remediasi lingkungan]; memberikan informasi yang berkaitan dengan perawatan atau pemrosesan kain,
pakaian atau bulu; memimpin kerja; memperbesar foto dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mencetak pada
tekstil dan kain; mencetak pesan pada kaos; pabrik kaos (pakaian); pelestarian fotografi; pembangkit listrik dari energi angin;
pembangkit listrik tenaga surya; pembekuan makanan; pembesaran foto; pembingkaian karya seni; pembuangan limbah
medis [perawatan]; pembuatan alat khusus untuk orang lain; pembuatan kustom bungkus produk; pembuatan kustom decals
dan label; pembuatan kustom grafis dan pembungkus kendaraan; pembuatan kustom produk desain interior; pembuatan
kustom tampilan pameran dagang; pembuatan kustom tanda dan gambar interaktif; pembuatan kustom tanda kepatuhan;
pembuatan kustom tiga huruf dan signage; pembuatan pakaian adat; pembuatan tanda-tanda visual, tanda-tanda listrik, tanda-
tanda non-listrik, tanda-tanda elektronik dan tanda-tanda digital; pemrosesan film dan pemolesan foto; pemrosesan film
sinematografi; pemrosesan foto; pemrosesan kedap air terhadap pakaian; pencelupan pakaian; pencetakan brosur iklan untuk
orang lain; pencetakan buku; pencetakan buku dan dokumen lainnya sesuai permintaan digital; pencetakan foto; pencetakan
foto dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; pencetakan gambar dan foto yang disimpan secara digital;
pencetakan gambar foto dari media digital; pencetakan gambar pada objek; pencetakan masalah periklanan; pencetakan
pakaian adat dengan desain dekoratif; pencetakan photogravure; pencetakan pola; pencetakan pola dekoratif pada bungkus
kado; pencetakan pola dekoratif pada film plastik dan kertas pembungkus; pencetakan pola pada tekstil; pencetakan potret;
pengalengan makanan; pengasapan makanan; pengawetan makanan dan minuman; pengembangan film dan reproduksi foto;
pengembangan film fotografi; pengembangan film fotografi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penghilang
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bau udara; pengolahan bahan limbah; pengolahan bahan makanan untuk digunakan dalam pembuatan; pengolahan bambu,
kulit pohon, rotan, tanaman merambat atau bahan alami lainnya; pengolahan dan daur ulang limbah dan sampah; pengolahan
dan transformasi sumber daya mineral dan bahan baku lainnya; pengolahan limbah; pengolahan limbah [transformasi];
pengolahan limbah beracun; pengumpulan dan pemilahan limbah dan sampah; penyediaan informasi tentang daur ulang botol
plastik; penyewaan alat pemurni air; penyewaan mesin dan peralatan untuk pengembangan film, pencetakan foto,
pembesaran foto atau penyelesaian foto; penyewaan peralatan pemurnian air; penyewaan peralatan pengolahan air;
perawatan dan pemrosesan pakaian untuk tujuan daur ulang; perawatan pencegahan cetakan pakaian; percetakan;
reproduksi foto; retouching fotografi; ukiran; ukiran gambar pada objek; ukiran piala kustom; upcycling [daur ulang limbah]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:54:21
540   EtiketDID2021083806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EUREKA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;

biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:54:44
540   EtiketJID2021083807

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN CEMARA II RT 010/ RW 005 Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar,
Kabupaten Belitung Timur, Kep. Bangka Belitung, 33512

BAHRUL ULUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bee Rae
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; mengatur pengiriman barang; mengatur transportasi dan penyimpanan barang; pengantaran

barang; pengemasan barang; pengepakan barang; pengiriman barang melalui pos; pengumpulan, penyimpanan, distribusi,
dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir,
jalan, rel, udara atau air; transportasi barang; transportasi barang dengan kereta api; transportasi barang melalui jalan darat;
transportasi barang melalui udara dan laut; transportasi bus; transportasi dan penyimpanan barang; transportasi mobil;
transportasi mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; transportasi penumpang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:55:03
540   EtiketDID2021083808

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON KACANG RAYA NO. 59, RT. 004/RW. 008, KEL. KEBON KACANG,
KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240

PT. TAN KOSMETIKA DUNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Tipe Merek Merek Kata
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Nama Merek
:
: TAN BEAUTY

566 Arti Bahasa : TAN BEAUTY = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:55:09
540   EtiketDID2021083809

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FUEL UP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;

biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:55:15
540   EtiketDID2021083810

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.108, HSIN KUNG 1ST RD., PEI TOU TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY 521,
TAIWAN.

HAO PIN WEI BIOTECH & FOOD CO., LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edi Yani S.H., M.H.
Pamulang Estate  Jalan Semangka 4 Blok L1 No 8

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MU RAN TIAN PIN + CHINESE CHARACTERS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Huruf china di baca: MU (mandi); RAN (koreksi); TIAN (langit); PIN (artikel)
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Jiaozi pangsit; Mie; bumbu dan bumbu; bumbu masak; chow-chow [bumbu]; es krim; gula-gula; kecap [soy sauce];

keripik [produk sereal]; kopi; kue pastry; madu; mie instan; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami;
perasa, selain minyak esensial, untuk sup; ragi*; rempah-rempah bubuk; saus; saus barbekyu; saus cabai; saus cabai pedas;
saus daging; sedap [bumbu]; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:56:13
540   EtiketJID2021083811

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON KACANG RAYA NO. 59, RT. 004/RW. 008, KEL. KEBON KACANG,
KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240

PT. TAN KOSMETIKA DUNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAN BEAUTY
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : TAN BEAUTY = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===belanja online; layanan pemesanan online; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan,

pakaian dan aksesoris; perdagangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:56:22
540   EtiketDID2021083812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Gading Bukit Indah Lt. 2 Blok L no. 17, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT UNIMAX POWER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANTIGA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Maroon
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu untuk kesehatan; Minuman herbal untuk

keperluan pengobatan; Minuman untuk keperluan pengobatan; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan tradisional;
Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari
Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok,
minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-
tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan
anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita
dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; jamu dalam bentuk tablet; jamu tradisional; kapsul ginseng untuk keperluan
medis; kapsul untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal;
obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; suplemen makanan; teh herbal untuk tujuan
pengobatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:57:17
540   EtiketJID2021083813

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON KACANG RAYA NO. 59, RT. 004/RW. 008, KEL. KEBON KACANG,
KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240

PT. TAN KOSMETIKA DUNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAN BEAUTY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TAN BEAUTY = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perawatan kulit; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan gaya hidup; layanan perawatan

kosmetik untuk tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:58:46
540   EtiketJ012021083814

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Antero Plus, Jl. T. Iskandar Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda
Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh, 23124

PT. PLUT MANDIRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : PINTO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Olive
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi manajemen bisnis; Keagenan tenaga kerja; MINI MARKET; Penyediaan informasi, termasuk on-line,

mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; fungsi kantor; iklan, promosi, dan layanan
keagenan; jasa grosir dan eceran; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; layanan
iklan dan pemasaran; layanan waralaba dan ritel; manajemen dan administrasi bisnis; pelelangan; pemasaran acara;
penelitian pemasaran; perdagangan barang; reproduksi dokumen; supermarket; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:58:57
540   EtiketDID2021083815

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HI5
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;

biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 16:59:11
540   EtiketDID2021083816

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON KACANG RAYA NO. 59, RT. 004/RW. 008, KEL. KEBON KACANG,
KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240

PT. TAN SUPLEMEN INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAN WELLNESS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TAN WELLNESS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suplemen makanan (supplement diet)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:01:02
540   EtiketDID2021083817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KICK OFF
Merek Kata

Halaman 786 dari 1263



566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;

biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:01:10
540   EtiketDID2021083818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON KACANG RAYA NO. 59, RT. 004/RW. 008, KEL. KEBON KACANG,
KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240

PT. TAN SUPLEMEN INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAN WELLNESS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TAN WELLNESS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker medis; masker pelindung hidung untuk

penggunaan medis; masker pelindung wajah  untuk penggunaan medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah;
masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:03:48
540   EtiketDID2021083819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JAMUR, RT. 002/RW. 008, KEL. TRANGSAN, KEC. GATAK, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah, 57557

ASRI FITRIASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAYN BEAUTÈ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NAYN BEAUTÈ = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:04:27
540   EtiketDID2021083820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAFAYETTE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;
biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:05:08
540   EtiketDID2021083821

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BOULEVARD KOMP CATALYA II BLOK G 5, RT.009/RW. 004, KEL. MASALE,
KEC. PANAKKUKANG, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231

AQILLA NADYA ZALZABILA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NESHLAB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : NESHLAB = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; make-up [kosmetik]; produk perawatan tubuh dan perawatan

kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:05:17
540   EtiketDID2021083822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. AIR BAIK RT 03/ RW 01, AIK PELEMPANG JAYA, TANJUNG PANDAN,
BELITUNG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Kabupaten Belitung, Kep. Bangka
Belitung, 33414

Lusiyana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: agung belitong
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru, hijau, dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk Ikan; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kue Bolu Kukus; Kue kering (pastri); Puding kering;

Puding pencuci mulut instan; campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut instan; kerupuk stik ikan; kue basah;
kue bolu; kue kering beku; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); puding; puding roti; tepung dan sediaan terbuat dari
sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:05:55
540   EtiketDID2021083823

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. REREMI PERMAI, RT. 003/RW. 014, KEL. MANOKWARI BARAT, KEC.
MANOKWARI BARAT, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, 98312

KIKI MELINDA BUTARBUTAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRIGETTE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BRIGETTE = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Gold, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:05:56
540   EtiketDID2021083824

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QUICK UP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;

biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:06:00
540   EtiketDID2021083825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ADYAKSA NO.5  RT 002 RW 006 KELURAHAN HARJOSARI KECAMATAN
SUKAJADI, Kota Pekanbaru, Riau, 28122

T. SY. AFIFAH SAFNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IFYOU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; celana kasual; kaos; kerah [pakaian]; pakaian; pakaian hamil; pakaian luar; pakaian untuk anak laki-laki;

pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:07:12
540   EtiketJID2021083826

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PAUS GG ARWANA NO 02 RT 003/ RW 020, KEL TANGKERANG TENGAH,
MARPOYAN DAMAI , Kota Pekanbaru, Riau, 28282

YANSOHI FONDAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GERAI KARSINI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, putih, kuning, biru, hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Toko oleh-oleh; jasa toko untuk penjualan

souvenir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:08:30
540   EtiketDID2021083827
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Windu No 10 Rt 004/007, Kota Bandung, Jawa Barat, 40262
OLAV NORMAN RENE V.D.B

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARUNG KOPI GUNUNG       MANG UYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan

pameran; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan
kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
===Biji kopi; biji kopi panggang; minuman biji kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:08:30
540   EtiketJID2021083827

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WISMA ARGO MANUNGGAL LANTAI 10, JL. GATOT SUBROTO KAV. 22, KEL.
KARET SEMANGGI, KEC. SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12930

PT. KAWASAN LINTAS BIRU DIGITAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANAGATA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ANAGATA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa konstruksi dalam sifat pekerjaan tanah; jasa konstruksi menggunakan beton; jasa konstruksi yang berkaitan dengan

pemasangan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara; jasa konstruksi, perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan; jasa
konstruksi, yaitu, paving beton; jasa konstruksi, yaitu, pembersihan lokasi; jasa konstruksi, yaitu, pengaspalan aspal; jasa
konstruksi, yaitu, penggalian; jasa konstruksi, yaitu, penilaian; jasa konstruksi, yaitu, persiapan bantalan; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan konstruksi bangunan; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan dan bangunan; konsultasi
yang berkaitan dengan pengawasan konstruksi bangunan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
konstruksi; pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan sistem kelistrikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:08:56
540   EtiketDID2021083828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLONDINA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; adonan pastry yang sudah digulung;

bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat; cuka; es buah; es krim; garam; gula;
gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie instan;
moster; permen; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus
daging; saus salad; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Halaman 790 dari 1263



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:09:09
540   EtiketJID2021083829

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SCTV Tower, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Gelora, Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT SURYA CITRA TELEVISI (SCTV)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBOMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Indonesian Box Office Movie Awards
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa komunikasi, yaitu transmisi suara dan rekaman audio visual yang disiarkan melalui internet, jaringan kabel, jaringan

nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa komunikasi, yaitu, transmisi suara, audio, gambar visual dan data
melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, internet, jaringan jasa informasi dan jaringan data.; Jasa
koneksi telekomunikasi di internet; Jasa konsultasi di bidang perencanaan telekomunikasi untuk kelangsungan bisnis, layanan
komunikasi surat elektronik, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP); Jasa pengamanan dan pengawasan
yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; Jasa pengiriman data, pesan, gambar,
dan dokumen elektronik melalui jaringan komputer, perangkat mobile, dan internet; Jasa penyediaan akses ke data, dokumen,
audio, video atau multimedia lain yang tersimpan secara elektronik; Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa
penyediaan akses ke peranti lunak dan basis data yang di-host dari jarak jauh melalui internet dan jaringan telekomunikasi
lain; Jasa penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan internet; Jasa penyediaan konten hiburan
multimedia; Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran audio, video, dan konten
multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat mobile, jaringan komunikasi
elektronik, dan jaringan komputer; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran melalui internet (webcasting) melalui jaringan
komputer global dan lokal; Jasa penyiaran radio online; Jasa penyiaran televisi; Jasa penyiaran televisi online; Jasa
telekomunikasi, yaitu pengiriman pesan instan, dan pengiriman teks elektronik, audio, video dan multimedia lain; Jasa
transmisi data dan penyiaran data; Jasa-jasa komunikasi dalam bentuk koneksi data dan suara untuk memungkinkan secara
online, keterlibatan real-time di antara para pengguna, lingkungan mereka, dan penyedia konten melalui internet, termasuk
untuk aplikasi internet of things; Jasa-jasa komunikasi dan penyiaran terkait internet, yaitu, penyediaan suara dan komunikasi
data melalui jaringan-jaringan berbasis luar angkasa dan terestrial; Jasa-jasa telekomunikasi, yaitu transmisi dan penyiaran
suara, bunyi, data, video, grafis, gambar-gambar visual, dan informasi lainnya melalui jaringan-jaringan komunikasi berbasis
luar angkasa dan terestrial; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto
digital, konten video dan audio visual antara pengguna internet; Layanan berbagi foto peer-to-peer, yaitu transmisi elektronik
file foto digital antara pengguna internet, video, dan file multimedia; Layanan berbagi video, yaitu transmisi elektronik video
dan konten audio visual di antara pengguna internet; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi
internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data,
layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke
jaringan komputer global, informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan
bantuan komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data,
streaming konten media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic
payments, telecommunication services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication
services between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global,
penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna
situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik,
layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan komputer
yang berhubungan dengan transmisi informasi, data, dokumen, dan gambar melalui Internet; Layanan komunikasi internet;
Layanan komunikasi multimedia secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola,
mengedit dan menyimpan dokumen; Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks, surat elektronik, file
video dan audio oleh jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan
data; Layanan media selular dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten media hiburan; Layanan
media seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan multimedia,
termasuk teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi
elektronik, dan jarigan computer.; Layanan obrolan melalui internet kabel dan nirkabel; Layanan penyiaran dan streaming
untuk kejuaraan permainan video dan bermain permainan video melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan
nirkabel; Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan
video dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan
dengan layanan penyiaran dan perekaman; Layanan ruang obrolan berbasis Internet; Layanan telekomunikasi yang
disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui
platform internet dan portal; Layanan telekomunikasi, selain layanan penyiaran; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa
penyediaan telekonferensi multimedia berbasis web, konferensi video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi
pengguna untuk melihat, berbagi, mengedit, dan mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara simultan
dan asynchronous (proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta melalui
browser web; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan akses jarak jauh yang aman melalui Internet ke jaringan
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komputer pribadi bagi para pelanggan dan karyawan mereka; Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi informasi, data,
dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui Internet; Layanan transmisi data/audio/video/game dan konten multimedia
sesuai permintaan; Layanan video dan berbagi data peer-to-peer, yaitu transmisi elektronik dari file video digital, konten grafis
dan audio di antara pengguna internet; Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet;
Manajemen jalur balik (return path management) untuk penyediaan aplikasi internet dan penyiaran, yaitu transmisi suara dan
data secara elektronik; Menyediakan akses ke jasa SNS melalui internet; Menyediakan akses ke konten gabungan di bidang
kepentingan umum melalui internet, jaringan kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Menyediakan
akses ke platform dan portal di internet untuk melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan;
Menyediakan akses ke situs internet/mesin pencari; Menyediakan akses keplatform dan portal internet untuk pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Penyedia informasi komunikasi dengan menghubungkan database
komputer dan internet; Penyedia layanan komunikasi melalui internet; Penyediaan akses ke platform dan portal internet;
Penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran dan produsen; Penyediaan akses pengguna untuk internet dan sistem
online lainnya; Penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan ke internet; Penyediaan jaringan
untuk Pemesanan Barang Melalui Internet; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet,; Penyediaan
koneksi telekomunikasi ke Internet; Penyediaan portal situs web Internet di bidang teknologi dan pengembangan piranti lunak
yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengelola inventaris peralatan dan perangkat lunak jaringan, memperoleh
informasi tentang rilis piranti lunak, menerima peringatan keamanan dan laporan gangguan piranti lunak, informasi perbaikan
dan alat pemecahan masalah yang bersifat online, piranti lunak diagnostik yang tidak dapat didownload yang disesuaikan
untuk pengguna jaringan komputer dan peralatan telekomunikasi.; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan
informasi di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; Penyewaan waktu akses ke
database komputer melalui internet; Penyiaran dan streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual melalui
jaringan komputer global.; Program penyiaran melalui jaringan komputer; Streaming konten media digital di Internet;
Telekomunikasi, yaitu streaming materi audio dan video di Internet; Telekomunikasi, yaitu, komunikasi melalui perangkat
elektronik portabel, pemutar media portabel, perangkat digital portabel, speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras
suara, amplifier, untuk mentransmisikan, mengakses, menerima, mengunggah, mengunduh, menyandikan, mendekode,
streaming, menampilkan, menyimpan, menyembunyikan, dan mentransfer suara, audio, gambar visual, data, buku, foto, video,
teks, konten, karya audiovisual, karya multimedia, karya sastra, file, dan karya elektronik lainnya; Transmisi data elektronik
dan dokumen multimedia melalui terminal komputer; Transmisi elektronik atas data, grafik, gambar dan pesan antar para
pengguna komputer permainan video melalui jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; Transmisi elektronik
film/musik/video/permainan dan konten multimedia; Transmisi informasi, data, dan konten multimedia untuk kepentingan
umum melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya secara elektronik; akses dan tautan telekomunikasi ke database
komputer dan internet; internet broadband dan layanan komunikasi; internet dan jaringan nirkabel; internet dan layanan akses
dan komunikasi intranet; jasa fasilitas online dan telekomunikasi untuk bertukar pesan, teks, foto, gambar, video, konten audio,
konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyediaan
koneksi telekomunikasi ke Internet; jasa komunikasi yang ditawarkan dalam sebuah perdagangan elektronik, gerbang
pembayaran mobile (mobile payment gateway) dan lingkungan dompet elektronik (e-wallet), termasuk jasa telepon Internet
dan transfer data, video dan informasi lainnya, melalui suatu jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya dan
sistem serta jaringan komunikasi lainnya, untuk orang yang menggunakan komputer pribadi, telepon, dan perangkat
komunikasi lainnya; jasa menggunakan secara bersama-sama peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik atas foto digital dan file
video di antara para pengguna internet; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penyediaan database
informasi online mengenai telekomunikasi dan Internet; jasa penyediaan forum komunitas online, ruang obrolan, dan ruang
bagi pengguna untuk memposting, mencari, melihat, menonton, berbagi, mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan,
komentar, konten multimedia, video, cinema, film, foto, konten audio, animasi, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten
buatan pengguna lainnya; jasa penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer
mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online,
penjualan online, dan pemasaran online; jasa penyediaan forum online untuk berbagi teks, foto, gambar, video, konten audio,
konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa penyediaan layanan komunikasi elektronik real-time yang aman
melalui jaringan komputer yang memudahkan pengguna untuk mencari dan menemukan informasi dan orang-orang,
berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi
melalui Internet; jasa penyediaan layanan komunikasi multimedia real-time melalui situs web di Internet untuk penjadwalan
dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi video; jasa penyiaran berkaitan dengan
penyelanggaran dan kompetisi esports; jasa penyiaran film dan program televisi yang tidak dapat di unduh melalui transmisi
video-on-demand; jasa penyiaran film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui video-on-demand; jasa
podcasting (sistem untuk mendownload file dari berbagai sumber seperti radio internet, ke dalam komputer personal dan
mendengarkannya melalui komputer ataupun player media digital) dan webcasting (alat komunikasi yang memanfaatkan
koneksi internet untuk membuat siaran media yang tersedia bagi pengguna dan menggunakan streaming teknologi); jasa
streaming video; jasa streaming video melalui internet, yang menampilkan film independen; jasa telekomunikasi yang
disediakan melalui platform dan portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara
para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas suara, data,
gambar, audio dan video dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa-jasa telekomunikasi yang
disediakan melalui platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi
transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan data secara peer-to-
peer, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, grafik dan konten audio antara pengguna internet; jasa/layanan penyiaran
audio, teks dan video melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; komunikasi elektronik melalui ruang obrolan, saluran
obrolan, dan forum Internet; komunikasi internet; komunikasi melalui jaringan komputer global atau internet; komunikasi
melalui telepon menggunakan jalur internet; konektivitas internet; layanan berbagi foto peer-to-peer, yaitu
transmisi elektronik file foto digital antara
pengguna internet, video, dan file multimedia;
menyediakan akses ke komputer, database
elektronik dan online; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan
turnamen, dan acara hiburan melalui internet; layanan komunikasi melalui surat elektronik dan Voice over Internet Protocol
(VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media Internet); layanan komunikasi yang disediakan
melalui Internet; layanan media seluler yang terdiri
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dari transmisi elektronik informasi
multimedia dan konten hiburan,
yaitu, konten video dan audio,
gambar, ilustrasi grafis dan musik
melalui Internet, jaringan kabel dan
nirkabel untuk diunduh ke telepon
seluler.; layanan penyedia akses internet; layanan penyedia internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan
bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk
tata kelola perusahaan; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan penyediaan akses dan koneksi ke Internet, jaringan
komputer, database komputer serta aplikasi; layanan penyiaran audio; layanan penyiaran audio dan video melalui internet;
layanan penyiaran audio dan video yang disediakan melalui Internet; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi
ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; layanan penyiaran dan penyediaan akses
telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan
penyiaran dan penyiaran web interaktif melalui Internet dan jaringan telekomunikasi; layanan penyiaran dan transmisi video
melalui internet, menampilkan film, film:; layanan penyiaran internet; layanan penyiaran melalui komputer atau
jaringan komunikasi lainnya, yaitu,
mengunggah, memposting, menampilkan,
menandai, dan mengirimkan data, informasi,
pesan, grafik, dan gambar secara elektronik; layanan penyiaran situs web; layanan penyiaran televisi termasuk pengoperasian
layanan televisi berlangganan dan layanan video-on-demand; layanan penyiaran video; layanan portal internet; layanan
streaming audio, data, video, dan gambar di Internet; layanan streaming video, audio dan televisi; layanan streaming video,
audio dan televisi dalam kaitannya dengan olahraga elektronik; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet,
dan ekstranet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan telekomunikasi disediakan
melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi terkait internet yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui jaringan
broadband optik atau nirkabel; layanan telepon internet; layanan transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau data
grafis; layanan transmisi suara, audio, gambar dan data visual melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel,
Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan data; layanan transmisi televisi protokol internet [IPTV]; layanan transmisi
video berdasarkan permintaan yang disediakan melalui Internet; layanan untuk penyediaan, transmisi atau tampilan informasi
untuk keperluan bisnis atau domestik dari bank data yang disimpan komputer atau melalui internet; meneruskan semua jenis
pesan ke alamat Internet [pesan web]; mentransmisikan rekaman suara dan audiovisual melalui Internet; menyediakan akses
Internet; menyediakan akses Internet jarak jauh; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband nirkabel;
menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband serat optik; menyediakan akses dalam bentuk menyediakan jasa
konektivitas telekomunikasi ke perangkat elektronik untuk mentransfer gambar, pesan, audio, visual, audiovisual dan karya
multimedia di antara perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet,
komputer, TV, penerima TV, dan set top box; menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan
komunikasi lainnya; menyediakan akses ke data dan informasi di Internet; menyediakan akses ke data melalui Internet;
menyediakan akses ke database di Internet; menyediakan akses ke forum Internet; menyediakan akses ke forum secara
online, ruang percakapan, daftar server untuk mengirimkan pesan dan blog melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit
dan jaringan komputer global, regional dan lokal; menyediakan akses ke informasi di
Internet dan jaringan komunikasi
lainnya; menyediakan akses ke informasi di Internet; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform
transaksi di Internet; menyediakan akses ke informasi melalui Internet; menyediakan akses ke internet nirkabel; menyediakan
akses ke internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan akses ke
jaringan komunikasi elektronik, ke Internet dan ke ekstranet; menyediakan akses ke konten multimedia secara online;
menyediakan akses ke platform Internet seluler; menyediakan akses ke platform Internet untuk tujuan pertukaran foto digital;
menyediakan akses ke platform dan portal di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet; menyediakan akses ke
platform di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan akses ke
portal Internet seluler; menyediakan akses ke portal di Internet; menyediakan akses ke portal di Internet, serta di Internet
seluler; menyediakan akses ke ruang obrolan Internet; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum di
Internet, termasuk Internet seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum melalui Internet seluler;
menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan, dan forum melalui Internet; menyediakan akses ke situs web di
Internet atau jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke situs web di internet; menyediakan akses ke situs web di
internet melalui komputer, ponsel dan perangkat elektronik lainnya; menyediakan akses ke situs web di seluler dan internet;
menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; menyediakan akses ke situs web musik digital di Internet; menyediakan
akses kecepatan tinggi ke Internet; menyediakan akses melalui jaringan data ke perangkat lunak untuk akses Internet;
menyediakan akses melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk Internet, teks, dokumen elektronik, data, database,
informasi grafis dan audiovisual; menyediakan akses nirkabel multi-pengguna ke Internet; menyediakan akses pengguna ke
Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke informasi dan layanan informasi yang tersedia di Internet dan di
jaringan komputer lainnya; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform
di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang berkaitan dengan komunikasi seluler; menyediakan
akses pengguna ke portal di Internet; menyediakan akses telekomunikasi daring dan tautan ke internet yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan akses telekomunikasi ke basis data dan
internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan dial-up banyak
pengguna dan akses khusus ke Internet; menyediakan forum internet; menyediakan jalur obrolan Internet; menyediakan
koneksi telekomunikasi ke Internet atau database; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet di lingkungan kafe;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau database komputer; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet
dan basis data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet dan basis data yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan layanan komunikasi internet; menyediakan layanan komunikasi suara
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melalui Internet; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya;
menyediakan link komunikasi online yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat bergerak (mobile) dan pengguna internet
ke lokasi online lokal dan global lainnya; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) interaktif untuk transmisi pesan antar
pengguna komputer dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan
produk dan informasi pembelian di internet; menyediakan ruang obrolan Internet, forum Internet dan papan buletin elektronik
untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer terkait dengan olahraga elektronik; menyediakan ruang obrolan dan
forum internet; menyediakan ruang obrolan internet; menyediakan transmisi data dan informasi melalui komputer dan jaringan
komunikasi termasuk Internet untuk digunakan dalam menganalisis, mengukur dan menghubungkan suatu peristiwa;
menyiarkan dan mengirimkan (streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan
komunikasi global, internet, dan jaringan nirkabel; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan
jaringan nirkabel; pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan elektronik dan komunikasi;
pengiriman, penyiaran dan streaming audio dan video melalui komputer, jaringan komputer dan jaringan komunikasi global;
pengoperasian peralatan penyiaran radio; pengoperasian peralatan penyiaran televisi; penyedia akses ke website internet
atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan
belanja realitas virtual; penyedia forum online untuk transmisi pesan, komen dan konten multimedia diantara para pengguna;
penyedia konten multimedia melalui internet; penyedia waktu akses ke data terkomputerisasi atau database transmisi data di
internet; penyediaan akses ke jaringan telekomunikasi dan internet; penyediaan akses ke platform Internet
seluler untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan
para distributor; penyediaan akses ke platform Internet seluler untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi
transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan
program video-atas-permintaan; penyediaan akses ke situs web di internet untuk tujuan jejaring sosial; penyediaan akses
kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi
antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan akses telekomunikasi ke konten audio yang
disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video yang disediakan melalui Internet; penyediaan
koneksi telekomunikasi ke Internet; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komunikasi elektronik, untuk transmisi atau
penerimaan konten audio, video atau multimedia; penyediaan layanan akses internet; penyediaan streaming publikasi
elektronik secara online dari internet atau jaringan komputer atau database komputer; penyediaan waktu akses ke situs web
yang menampilkan materi multimedia; penyewaan peralatan penyiaran radio dan televisi; penyewaan waktu akses ke
database dan pusat host database videotext atau pengolahan data, termasuk oleh jaringan internet; penyiaran; penyiaran atau
transmisi program televisi, yaitu kartun-kartun; penyiaran dan streaming audio-visual, multimedia, dan konten digital langsung
dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global,
regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; penyiaran dan streaming
konten media audio-
visual; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar layanan
komunikasi melalui satelit, televisi dan / atau radio; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran dan transmisi program
televisi bayar per tayang; penyiaran dan transmisi program televisi kabel; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan
interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran dan transmisi ulang
program radio atau audiovisual; penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-on-demand; penyiaran film gambar
bergerak melalui Internet; penyiaran film kartun dan film animasi; penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di
Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran fitur film dan televisi; penyiaran fitur film dan televisi
melalui Internet; penyiaran fitur film dan televisi melalui jaringan komunikasi seluler; penyiaran interaktif; penyiaran internet
yang dispesialisasikan dalam permainan online; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran
konten audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui
Internet; penyiaran multimedia melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya;
penyiaran nirkabel; penyiaran pemrograman video dan audio melalui Internet; penyiaran program melalui internet; penyiaran
program melalui jaringan komputer global; penyiaran program teleshopping; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan
konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran protokol internet;
penyiaran televisi ke perangkat bergerak, yaitu, telepon genggam, telepon pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat
digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV dan set top box; penyiaran video dan transmisi film dan film melalui
Internet; penyiaran video melalui Internet; penyiaran video melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran video,
penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan,
acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi
lainnya;; penyiaran, penyebaran, transmisi dan memprosesan gambar, grafik, ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten
multimedia atau data lainnya melalui internet dan website, terminal komputer, perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan
bioskop; penyiaran, transmisi, dan distribusi
program, film, gambar, musik,
permainan, kutipan dan teks melalui
sarana teknologi apa pun ke
pesawat televisi, komputer pribadi
dan perekam, penerima nirkabel,
telepon dan telepon seluler,
tampilan publik dan perangkat atau
fasilitas lain yang mampu menerima
konten tersebut; pertukaran pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet; siaran audio melalui
Internet; siaran audio melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan
jaringan komunikasi lainnya; siaran program televisi melalui Internet; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten
audiovisual dan multimedia lainnya; siaran radio internet; streaming audio dan video; streaming content audio visual dan
multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten
audiovisual interaktif melalui internet; streaming materi audio dan video di Internet; streaming materi audio di Internet;
streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; streaming
materi video di Internet; streaming permainan elektronik melaluin internet; streaming rekaman audio dan video yang direkam
sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal di Internet; streaming rekaman file musik audio dan video di
Internet; streaming video; streaming video dari film independen; streaming video film dan film independen melalui Internet;
telekomunikasi, yaitu streaming
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konten audio dan visual di Internet; transfer dan penyebaran informasi dan data melalui jaringan komputer dan Internet;
transfer data melalui Internet; transfer data nirkabel melalui Internet; transfer informasi dan data melalui Internet; transfer
informasi dan data melalui jaringan komputer dan Internet; transfer informasi dan data melalui layanan online dan Internet;
transfer informasi melalui Internet; transmisi audio, video dan / atau pemrograman audio visual dengan protokol internet;
transmisi dan distribusi data atau gambar audiovisual melalui jaringan komputer global atau Internet; transmisi dan mengirim
konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi dan pengiriman konten audio-visual, multimedia, dan digital
langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer
global, regional, dan lokal; transmisi dan pengiriman konten media audio-visual, multimedia dan digital yang dapat didownload
dan tidak dapat didownload secara penuh, sebagian, dan klip dari gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan
musik; transmisi dan penyediaan informasi terkait pesan atau musik atau video atau gambar atau dokumen atau data atau
teks melalui internet atau telepon seluler atau alat komunikasi lainnya; transmisi dan penyiaran program televisi dan film dan
khususnya program video-on-demand; transmisi data audio melalui Internet; transmisi data digital melalui Internet; transmisi
data elektronik dengan penyiaran video; transmisi data melalui Internet; transmisi data suara, gambar dan
video melalui Internet; transmisi data video melalui Internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi data,
audio, video dan file multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan komputer global;
transmisi elektronik dari file audio dan video yang streaming dan dapat diunduh melalui komputer dan jaringan komunikasi
lainnya; transmisi elektronik dari file konten streaming audio dan video yang dapat diunduh melalui komputer dan jaringan
komunikasi lainnya; transmisi elektronik dari program komputer melalui Internet; transmisi elektronik data, audio, video dan file
multimedia; transmisi elektronik file foto digital di antara pengguna Internet; transmisi elektronik peer-to-peer dari file digital di
antara pengguna internet; transmisi film melalui Internet; transmisi gambar melalui Internet; transmisi informasi melalui
Internet; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi konten audio melalui Internet; transmisi konten
multimedia melalui Internet; transmisi konten video melalui Internet; transmisi konten yang dibuat pengguna melalui Internet;
transmisi musik atau video atau gambar atau dokumen atau data audio melalui jaringan seperti jaringan komunikasi seluler
internet; transmisi pesan melalui Internet; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya;
transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan komputer lainnya serta jaringan komunikasi; transmisi pesan/ gambar
melalui seluler dan internet; transmisi suara dan gambar melalui jaringan multimedia interaktif; transmisi suara dan gambar
melalui satelit atau jaringan multimedia interaktif; transmisi suara, gambar dan data serta informasi elektronik lainnya dari
segala jenis melalui Internet; transmisi suara, gambar, dan data melalui Internet; transmisi teks melalui Internet; transmisi
video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet;
transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data dengan komputer; transmisi, penyiaran
dan penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data melalui jaringan komputer; transmisi, penyiaran dan
penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video,
gambar diam dan bergerak, teks dan data secara real time===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:12:01
540   EtiketDID2021083830

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL TRUNOJOYO X/23 A RT 003 RW 017, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50267
PT JOGLO NUSANTARA MEDIATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: joglo jogja
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon,

ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-
buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik,
ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen,
cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat
dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau
rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot
kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku,
bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu
ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas
bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe
(bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama,
kantong plastik, sampul plastik.; Iklan (Barang Cetakan); Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan
mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; Mencetak materi dan kurikulum
pendidikan, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan
karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; bahan/materi
cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; barang cetakan dibidang komputer; barang cetakan untuk informasi pengetahuan;
barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; buku petunjuk yang dapat dibaca secara elektronik, formulir yang dapat
dibaca mesin atau yang dapat dibaca komputer untuk digunakan dengan, dan dijual sebagai sebuah unit dengan perangkat
elektronik dan komputer genggam dan dapat dibawa tercetak; cetakan bergambar; cetakan warna; daftar harga dicetak; karya
seni kertas; katalog yang terkait dengan peralatan telekomunikasi, telepon mobil perangkat elektronik genggam dan digital
mobil untuk mengirimkan dan menerima panggilan telepon, faks, surat elektronik, video, pesan singkat, musik, pekerjaan
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audiovisual dan multimedia lainnya serta data digital lainnya; kertas koran; kertas serat kayu; label dari kertas; lembaran
plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; materi
pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; menulis atau menggambar buku; papan iklan yang dibuat dari bahan kardus;
pedoman referensi perangkat keras komputer tercetak; publikasi tercetak  yang terkait dengan teknologi, teknologi digital dan
gawai; selebaran; surat; tanda untuk tujuan iklan dan display dari kardus; tanda untuk tujuan iklan dan tampilan dari kertas;
tiket tercetak===
===Layanan hiburan, yaitu, menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan
pengguna, konten pihak ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan permainan
realitas virtual pada situs web; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita
berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; informasi yang berkaitan
dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global;
informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan
komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten
hiburan melalui layanan streaming; jasa konsultasi mengenai penyediaan publikasi secara elektronik; jasa penerbitan, yaitu
jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa permainan on-line; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang
video dan film; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui
internet yang menampilkan konten hiburan; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia,
media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan,
orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi,
humor, musik, hewan, dan minat manusia; penerbitan elektronik; penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:13:16
540   EtiketDID2021083831

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PICCADELI SPLASH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; adonan pastry yang sudah digulung;

bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat; cuka; es buah; es krim; garam; gula;
gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie instan;
moster; permen; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus
daging; saus salad; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:13:22
540   EtiketDID2021083832

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BISQUICK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; adonan pastry yang sudah digulung;

bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat; cuka; es buah; es krim; garam; gula;
gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie instan;
moster; permen; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus
daging; saus salad; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:15:10
540   EtiketDID2021083833

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl pelataran pilang  RT 010/RW 003, Dukong , Tanjung Pandan , Kabupaten
Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33417

Aliyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: A Four
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Panettone (roti manis); adonan puff pastry (roti); kue basah; kukis (kue kering); tepung dan sediaan terbuat dari sereal,

roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:15:35
540   EtiketDID2021083834

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN SIMPANG JEMONGKO, RT. 008/RW.000, KEL. KUALA DUA, KEC.
KEMBAYAN, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, 78553

HETY LUFTIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEELA-LUFF.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kuning, Hitam, dan Tosca
591 Uraian Warna : ZEELA-LUFF.ID = merupakan suatu penamaan
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:16:07
540   EtiketDID2021083835

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: HALFTIME
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; adonan pastry yang sudah digulung;

bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat; cuka; es buah; es krim; garam; gula;
gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie instan;
moster; permen; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus
daging; saus salad; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:18:11
540   EtiketDID2021083837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; adonan pastry yang sudah digulung;

bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat; cuka; es buah; es krim; garam; gula;
gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie instan;
moster; permen; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus
daging; saus salad; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:19:37
540   EtiketDID2021083838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUCKY BREAK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; adonan pastry yang sudah digulung;

bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat; cuka; es buah; es krim; garam; gula;
gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie instan;
moster; permen; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus
daging; saus salad; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:21:42
540   EtiketDID2021083839

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRISBEE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; adonan pastry yang sudah digulung;

bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat; cuka; es buah; es krim; garam; gula;
gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie instan;
moster; permen; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus
daging; saus salad; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:22:05
540   EtiketDID2021083840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ANCOL SELATAN RT. 001 RW. 006 KEL. SUNTER AGUNG - KEC. TANJUNG
PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

YENARI LUSIAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORIGINAL HAJI.S KBN SRH DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING. ORANGE, HITAM, PUTIH, ABU ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===nasi goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:23:49
540   EtiketDID2021083841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kec. Cikarang
Barat, Bekasi 17530

PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARI CHOCO Selainya Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SARI CHOCO Selainya Indonesia = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru, kuning, putih, dan merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Selai; selai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:24:27
540   EtiketDID2021083842

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 201, Building B, Dianlian technology building, Nanhuan Avenue, Mashantou
Community, Matian street, Guangming District, Shenzhen, 518000

Shenzhen YouMe Information Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
:
: YOUME + logo

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memanaskan tembakau untuk tujuan penghirupan; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik;

Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; alat penguap oral untuk perokok; filter rokok; kotak rokok; larutan
nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; rokok; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai
alternatif rokok tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:25:24
540   EtiketDID2021083843

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kapuk Kamal Raya No. 32a, Jakarta Utara , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14460

PT. Harum Berkah Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Monica Maria Loppies S.H.,
Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUST.TRÉS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Deodorant stick; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Penguat kuku dan pembersih

cat kuku; Pewarna untuk rambut, sampo; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Mandi; Sabun anti keringat; Sabun
penghilang bau badan; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan
jel untuk rambut; Serum kecantikan (kosmetik); bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bulu mata
palsu; cat kuku; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik;
kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik alis; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; krim dan lotion kosmetik; krim kosmetik; krim pemutih
gigi; krim pemutih kulit; krim penghilang bulu; kuku palsu; losion rambut; losion susu untuk keperluan kosmetik; masker
kecantikan; masker kecantikan rambut; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak mandi dan garam mandi, bukan
untuk keperluan medis; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; minyak,
losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; parfum cair;
pasta gigi; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemutih gigi (strip dan pasta); pengkilau rambut dalam bentuk semprotan;
perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk
sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan
kondisioner; sabun cair; sabun cukur; sabun-sabun; sampo dan kondisioner rambut; sampo untuk rambut manusia; sediaan
pengeriting rambut; semprotan penata rambut; semprotan rambut; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; wangi-
wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:27:14
540   EtiketDID2021083844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Daan Mogot Km 19 Kawasan Pergudangan Tunas, Jl. Laksamana Yos Sudarso Blok
A3 No. 7, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten

PT. SELARAS LAWANG SEWU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selaras Lawang Sewu & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Oranye, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kipas

ventilasi; Lampu LED; Penghangat (bukan untuk penggunaan medis); Peralatan ventilasi (penyejuk udara)  untuk
menghangatkan; air pendingin; alat-alat pendingin udara listrik; aparat dan instalasi AC; aparat pemanasan, listrik; aparatus
pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; instalasi ventilasi; kompor; kompor untuk memasak, elektrik; lemari
freezer; lemari pendingin; peralatan ventilasi; perlengkapan penerangan listrik, yaitu, penerangan cadangan listrik untuk
kegagalan daya; unit AC; ventilasi [AC] instalasi untuk bangunan; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang
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bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:28:17
540   EtiketDID2021083845

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 201, Building B, Dianlian technology building, Nanhuan Avenue, Mashantou
Community, Matian street, Guangming District, Shenzhen, 518000

Shenzhen YouMe Information Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Air Lux
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memanaskan tembakau untuk tujuan penghirupan; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik;

Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; alat penguap oral untuk perokok; filter rokok; kotak rokok; larutan
nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; rokok; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai
alternatif rokok tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:29:39
540   EtiketDID2021083846

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Limbungan Gg. ESQ 165 RT/RW: 001/010, Kelurahan Limbungan, Kecamatan
Rumbai Pesisir , Kota Pekanbaru, Riau, 28261

Arum Parastika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Retak Seribu Ayra
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Coklat, Putih, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; Kue Nastar Keju; Kue tradisional; brownies; kue basah; kue bolu; kue cokelat; kue nastar; kue putri salju;

kukis (kue kering); roti*; sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:30:25
540   EtiketDID2021083847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sijuk RT.20 RW.06 Desa Aik Ketekok, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung,
Kep. Bangka Belitung, 33414

Tania Ferijayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jahari 88
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, biru, hitam, hijau, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pastel daging; pastel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:35:08
540   EtiketJID2021083848

730 Nama Pemohon : PT Duta Anugerah Indah
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Alamat Pemohon : Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Televisi Cinta Kasih + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain produk; Desain seni grafik; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk

mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi
perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer,
konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media
elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain
dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi,
konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi
dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Menyediakan jasa
otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi akses tunggal untuk aplikasi perangkat lunak online; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengiriman media audio-visual dalam bentuk
panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip dari film, program televisi, video, klip audio, klip musik, klip film dan foto;
Pemberian informasi di bidang desain, alas kaki dan pakaian; Penelitian teknis di bidang teknologi informasi; Penyediaan
informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu situs web; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi
dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan
telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat
komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer
yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi,
pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data
komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan
konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan
komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara
situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral
komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik
dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan
pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan
dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk
memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi
global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan
untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia
layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan,
menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik,
gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi
elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain
yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru
untuk pihak lain; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang
tidak dapat diunduh secara online; Perancangan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Portal web dan/ atau
platform digital tanpa tujuan komersil; Situs web; cloud computing, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; desain aksesoris
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pakaian; desain dan pembuatan halaman depan dan halaman web; desain dan pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi; desain grafis dari logo iklan; desain kemasan; desain materi publisitas; desain pakaian; desain pakaian, alas kaki
dan tutup kepala; desain personal digital assistants, alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera
digital; jasa desain baju; jasa desain multimedia; jasa hosting situs web; jasa hosting situs web interaktif yang memungkinkan
pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa konsultasi dan penelitian di bidang teknologi
informasi; jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi
perangkat lunak hosting lainnya; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan
dan membuat penggunaan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat
yang terhubung ke jaringan; konsultasi teknologi dan layanan informasi di bidang jaringan komputer dan jaringan transmisi
data; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; layanan teknologi
informasi; manajemen sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain; memberikan informasi tentang
pemrograman komputer melalui situs web; memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs
web; memberikan informasi tentang teknologi komputer melalui situs web; mendesain pakaian; menyediakan fasilitas online
yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) audio, video, gambar foto, teks,
grafik dan data; menyediakan penggunaan sementara aplikasi online dan perangkat lunak; pembaruan perangkat lunak
pengolahan data; pemrograman program pengolahan data; penelitian di bidang teknologi informasi; penelitian di bidang
teknologi pengolahan data; penelitian, desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; pengembangan dan
pembuatan program komputer untuk pengolahan data; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler;
penulisan program pengolahan data; penyedia informasi pada teknologi komputer dan program melalui jaringan situs;
penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan
menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia layanan outsourcing di bidang konsultasi teknologi informasi; penyedia
layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer;
penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh
yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk komunikasi perangkat seluler; penyediaan situs media sosial;
penyediaan waktu akses ke Internet dan database komputer online; penyewaan program pengolahan data; perangkat lunak
sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan perangkat lunak aplikasi online; perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
manajemen jaringan komputer, manajemen infrastruktur jaringan, infrastruktur teknologi informasi, dan infrastruktur pusat
data; rekayasa teknologi informasi; saran, informasi, dan konsultasi sehubungan dengan jasa-jasa di atas, yaitu, konsultasi
keamanan komputer, konsultasi komputer dalam bidang keamanan komputer, konsultasi teknologi informasi, saran yang
berhubungan dengan desain perangkat keras komputer dan saran teknis sehubungan dengan operasi komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:37:25
540   EtiketJID2021083849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Siliwangi No. 56, Taman Royal 2, Kota Tangerang, Banten, 15141
Anwar Ibrahim Taufik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gama Kreatif
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak

langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan
atau viral; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Produksi film-film komersial/iklan televisi; desain materi iklan, pemasaran,
dan publisitas; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa agen
periklanan; jasa periklanan media sosial; jasa produksi iklan; layanan iklan digital; periklanan, pemasaran, riset pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:37:45
540   EtiketDID2021083850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl .Gatot Subroto RT 005/RW 002 Desa Airsaga Kec.Tanjungpandan , Kabupaten
Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33415

Agustina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Du'a Dafianqyu
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, merah, putih, krem, hitam,
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===ampiang tinta cumi; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk stik cumi; pangsit cumi-cumi; stick cumi (kerupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:38:52
540   EtiketDID2021083851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Daan Mogot Km 19 Kawasan Pergudangan Tunas, Jl. Laksamana Yos Sudarso Blok
A3 No. 7, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten

PT. SELARAS LAWANG SEWU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selaras Lawang Sewu & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Oranye, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Panel berlapis untuk bangunan; Pintu kaca; atap, bukan dari logam; gerbang dan pagar, bukan dari logam; gerbang

keamanan otomatis, bukan dari logam; gerbang keamanan, bukan dari logam; partisi, bukan dari logam; penutup ventilasi,
bukan dari logam, untuk saluran HVAC; pintu api, bukan dari logam; pintu ayun otomatis non-logam; pintu ayun, bukan dari
logam; pintu geser otomatis non-logam; pintu geser, bukan dari logam; pintu lipat, bukan dari logam; pintu putar otomatis non-
logam; pintu putar, bukan dari logam; pintu, bukan dari logam *; saluran ventilasi, bukan dari logam; saluran, bukan dari
logam, untuk instalasi ventilasi dan pendingin udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:39:11
540   EtiketDID2021083852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duri Intan VI No. 180, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510
DEVINA TRIXIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakso Keju Green Ville
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Home Made (Buatan Rumah)
591 Uraian Warna : Oranye dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau

kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Kaldu bakso;
Tahu Bakso; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang
tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster
yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis
sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi;
bakso urat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:41:26
540   EtiketDID2021083853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Dirgantara Timur no. 2 RT. 002/ RW 012 , Kel. Sidomulyo Timur, Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru, Riau, 28294

Heni Ariyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KULINER TAREMPA SUKSESJAYA
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Donat berlubang; Kopi Latte; Kue kering (pastri); Kue tradisional; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kopi

dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Roti kering; Roti pastry; Roti tawar manis;
cake frosting [icing]; coklat bebas susu; cupcake cokelat; donat; krim-krim coklat; kue basah; kue coklat; kue, biskuit, kue
kering; kukis (kue kering); makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; puding; roti gulung; sambal;
sambal pedas; teh jeruk nipis; teh melati; teh susu, teh yang mendominasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:43:23
540   EtiketDID2021083854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek KPKN Rt.02/Rw.04 kel.Kotabaru, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46196
Meta Jahrah, Ripki Abdul Rojak

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Arrikza
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, gold, kuning, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===atasan baju tanpa lengan; baju tidur; celana kasual; kaus kaki anak-anak; kemeja berkerah; kombinasi [pakaian]; legging

menjadi celana panjang; pakaian; pakaian mode/fesyen; pakaian rajut; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian siap pakai;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey,
legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian
ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat
(sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus
oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; piyama;
seragam; sweater katun; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:47:45
540   EtiketDID2021083855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Daan Mogot Km 19 Kawasan Pergudangan Tunas, Jl. Laksamana Yos Sudarso Blok
A3 No. 7, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten

PT. SELARAS LAWANG SEWU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selaras Lawang Sewu & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Oranye, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===lemari alat dari logam; lemari besi; lemari obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:47:49
540   EtiketDID2021083856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ngoro Industrial Park V-2, Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto - Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61385

PT. MOLION TOYS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : Molion
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===ANGGOTA BADAN PALSU; Adaptor untuk tabung pemanas yang merupakan bagian dari aparatus medis; Alat

Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat bantu jalan beroda
untuk membantu pergerakan pasien; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat estetika
kulit dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit  (medis); Alat kedokteran untuk melebarkan
liang anggota badan umumnya, khususnya saluran kencing (pembedahan); Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme
jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis
Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi; Alat medis NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam
tubuh; Alat medis monitor Ritme jantung; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah;
Alat medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah; Alat
medis transduser berfungsi untuk alat yg digunakan untuk mengetahui detak jantung janin; Alat pelindung diri (APD) yaitu
respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat penganalisa
untuk penggunaan medis; Alat pengebor gigi; Alat pijat bekam elektrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat estetika
berfrekuensi tinggi untuk kulit (bukan untuk keperluan medis); Alat pijat estetika terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat
estetika untuk keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat
kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat listrik portabel (medis);
Alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat listrik untuk tubuh untuk keperluan estetika
(medis); Alat pijat terbuat dari bahan Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat rontgen untuk keperluan dokter hewan; Alat
rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat suntik untuk keperluan medis; Alat terapi bekam; Alat
terapi dan alat bantu yang disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat test untuk jantung bayi; Alat tetes untuk keperluan
medis; Alat untuk memasukkan obat ke dalam mulut hewan; Alat untuk menghilangkan kelenjar minyak pada kulit untuk
penggunaan medis; Alat untuk terapi magnet; Anggota badan palsu; Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan,
kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,  anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparat dan peralatan urologi; Aparat
perawatan kulit untuk tujuan medis; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Aparatus dan
peralatan perawatan gigi; Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Aparatus pemutih
gigi dengan lampu LED; Aparatus pernapasan medis; Aparatus untuk melatih otot untuk keperluan medis; Aparatus untuk
perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan
dan masalah kulit manusia; Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bahan cangkok tulang untuk keperluan gigi;
Bantal angin untuk keperluan medis; Bantalan panas untuk tujuan medis; Bantalan pemanas, listrik, untuk keperluan medis;
Barang-barang ortopedi; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi untuk
sendi; Benda - benda ortopedik; Celemek medis untuk kedokteran gigi; Corong untuk digunakan dengan aparatus pernapasan
medis; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Elemen penukar panas (thermic siphons) untuk
keperluan medis dan perawatan medis; Filter untuk keperluan medis untuk memurnikan udara untuk bernapas; Filter untuk
penggunaan medis; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gigi
palsu; Implan ortopedi terbuat dari bahan buatan; Indikator karbon dioksida untuk keperluan medis; Indikator suhu untuk
keperluan medis; Inhaler (alat medis yang dihisap); Injektor cairan medis; Instalasi dan sistem suplai gas untuk keperluan
medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk mempersiapkan, memeriksa dan menyediakan gas untuk keperluan medis;
Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi invasif minimal; Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Instrumen dan
peralatan medis dan bedah mata; Instrumen pengatur suhu untuk keperluan medis; Instrumen pengukur suhu optik untuk
keperluan inspeksi medis; Insufflator (alat penghembusan - untuk keperluan medis); Jacksen ress berfungsi untuk alat bantu
pernapasan; Jarum penguji untuk keperluan medis; KAPAS STERIL UNTUK MEDIS; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kalung
untuk keperluan medis; Kanula nasal untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Kasur pijat untuk tujuan medis; Kawat
pengikat untuk gigi palsu; Kawat penuntun [alat bantu pembedahan]; Klip pengaman untuk dot bayi; Klip tabung yang
merupakan bagian dari aparatus medis; Konektor untuk pelembab, ruang pelembapan dan nebuliser yang merupakan bagian
dari aparatus medis; Kotak yang dipersiapkan untuk alat-alat medis dan untuk digunakan dokter; Kotak yang dipersiapkan
untuk peralatan medis dan untuk digunakan ahli bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan
dokter; Kursi toilet untuk keperluan medis; Kursi untuk Pemeriksaan gigi dan aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan
(Untuk medis); Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Label pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu untuk
keperluan medis; Lampu unutk keperluan medis; Lanset/pisau bedah mata dua; Lensa (pengganti mata) untuk bedah
implantasi; MIKROSENSOR untuk tujuan medis; Mainan seks (alat bantu seksual); Masker bedah sekali pakai; Masker hidung
untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker oral untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker
pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan medis; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras Decubitus
Untuk keperluan Medis; Matras angin untuk keperluan medis; Membran gigi untuk digunakan dalam regenerasi jaringan
periodontal; Membran untuk penyaringan [medis]; Mesin Sinar-X untuk keperluan medis (alat rontgen); Mesin dan peralatan
medis; Nebuliser portabel untuk keperluan medis; Optalmoskop (alat diagnostik mata); Opthalmometer (alat diagnostik mata);
Otomat aerosol untuk keperluan medis; PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis;
Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan
ortopedi buatan yang digunakan dalam rekonstruksi sendi atau operasi penggantian sendi; Pembersih pori untuk keperluan
medis; Penghangat tubuh bayi; Pengikat untuk pelembab dan nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Penjepit
untuk dot bayi; Penukar kelembapan untuk penggunaan medis dalam mentransfer panas dari napas yang dihembuskan ke
napas yang dihirup; Penunjang pergelangan tangan untuk keperluan medis; Penyangga (pendukung) ortopedi; Penyangga
(pendukung) untuk keperluan medis; Penyangga-penyangga untuk tujuan medis; Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot
khusus dibuat untuk keperluan medis; Peralatan Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Untuk Digunakan
Dalam Analisis Medis; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan dan instrumen dokter hewan; Peralatan dan instrumen medis;
Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan bedah, medis, gigi, kedokteran hewan; Peralatan hemodialisis; Peralatan infus
untuk tujuan terapi; Peralatan medis pengukur kekuatan paru-paru (Spirometer); Peralatan medis untuk pengujian diagnostik
in vitro; Peralatan microdermabrasion; Peralatan ortodontik (untuk perawatan gigi); Peralatan pelembab (humidifer) untuk
keperluan medis dan perawatan medis; Peralatan pemanas untuk keperluan pertolongan pertama; Peralatan pencitraan
resonansi magnetik; Peralatan perawatan gigi menggunakan listrik; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas
pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan
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kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker
mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan
pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran
udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal;
Peralatan pijat; Peralatan pijat dengan menggunakan getaran; Peralatan resusitasi (alat bantu pernapasan); Peralatan
tomografi untuk keperluan medis; Peralatan transpirasi medis; Peralatan uji diagnostik medis; Peralatan untuk digunakan
dalam analisa medis; Peralatan untuk memijat mata; Perangkap air yang merupakan bagian dan/atau aksesoris untuk
aparatus medis; Perangkat Pelindung Mata; Perangkat alat bantu tidur dengan pancaran cahaya; Perkakas dan pesawat
pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang
ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pisau corn
(untuk keperluan medis); Pompa dan kompresor untuk keperluan medis; Pompa jarum suntik dan pompa infus; Pompa untuk
menyalurkan makanan [alat medis]; Probe suhu udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis;
Regulator vakum untuk keperluan medis; SIKAT MULUT DAN BAYI; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Sarung
tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan
hewan; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Set gigi tiruan; Sirkit pernafasan
berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Sol sepatu ortopedi; Tabung pengisi air untuk ruang pelembapan untuk keperluan
medis dan perawatan medis; Tabung sinar-X untuk keperluan medis; Tabung untuk digunakan dengan aparatus pernapasan
medis; Tang kecil catut (untuk keperluan medis); Tempat monitor yang merupakan aksesoris untuk aparatus medis dan
perabot medis; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik
untuk keperluan medis; Tempelan pendingin untuk keperluan medis; Tempolong peludahan untuk keperluan medis; Tongkat
penopang untuk keperluan medis; Tongkat quad (berkaki empat) untuk keperluan medis; Wadah khusus dibuat untuk limbah
medis; Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); Wadah yang dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis;
alas kaki ortopedi; alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu Dengar; alat bantu berjalan; alat bantu dengar analog; alat bantu
dengar digital; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar elektronik; alat bantu dengar medis; alat bantu dengar
programmable; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum,
selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat medis, yaitu, sistem
robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan
operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan
perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand)
dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat pelindung diri untuk keperluan medis; alat pembawa
cairan amalgam (penambal gigi); alat pembersih untuk keperluan kedokteran gigi; alat pemijat untuk mata, badan dan kaki;
alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat pijat estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat listrik
untuk keperluan rumah tangga; alat pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat terapi dan bantu diadaptasi
untuk penyandang cacat; alat terapi elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi elektromagnetik frekuensi tinggi; alat terapi
stimulasi kulit; alat terapi udara panas; alat terapi ultrasonik; alat terapi untuk anak autis; alat untuk mengukur kadar oksigen
dalam tubuh untuk tujuan medis; alat untuk terapi; alat yang digunakan untuk membersihkan dan menghilangkan plak dan
karang gigi; amplifier akustik [alat bantu dengar] untuk sebagian orang tuli; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan
medis; anggota badan, mata dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat untuk menyapih hewan; aparat aktivitas seksual,
perangkat dan artikel; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan
medis, gigi atau kedokteran hewan; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat elektroforesis
untuk tujuan medis; aparat endoskopi untuk tujuan medis; aparat enema untuk tujuan medis; aparat fototerapi untuk tujuan
medis; aparat fumigasi untuk keperluan medis; aparat gigi; aparat latihan fisik untuk tujuan medis; aparat latihan untuk tujuan
rehabilitatif medis; aparat ortopedi dan instrumen untuk digunakan diagnostik dan terapeutik; aparat ortopedi untuk talipes;
aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat polimerisasi untuk digunakan dalam perawatan gigi; aparat
polimerisasi untuk tujuan gigi; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi tubuh untuk tujuan medis; aparat
telemetri untuk tujuan medis; aparat termoterapi untuk tujuan medis; aparat tes genetik untuk tujuan medis; aparat traksi untuk
tujuan medis; aparat ultrasound untuk tujuan medis; aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur hewan;
aparatur ortopedi; aparatur ortopedi tulang belakang; aparatus elektromedis atau elektroterapi dan instrumen untuk
melangsingkan; aparatus pemutih gigi medis; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk
mengukur aliran darah arteri di mata; aparatus untuk regenerasi sel-sel induk untuk tujuan medis; aparatus, perangkat dan
artikel untuk merawat bayi; artikulator gigi; atomizers untuk tujuan medis; baki cetakan gigi; bantal air untuk keperluan medis;
bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal leher rahim untuk tujuan medis; bantal ortopedi; bantal udara untuk tujuan medis;
bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan medis; bantalan lutut dan siku ortopedi; bantalan pemanas kimia diaktifkan
untuk tujuan medis; bantalan perut untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi; bantalan, bantal dan selimut yang
dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis; bantu berjalan untuk tujuan medis; bedah dan peralatan medis dan instrumen;
benang untuk tujuan medis; bit untuk bor gigi; bor gigi; botol bayi; bros gigi; busur karbon lampu untuk tujuan medis; cakram
pemotongan untuk aplikasi gigi; cakram pemotongan untuk tujuan gigi; cekungan untuk tujuan medis; celana ketat kompresi
untuk tujuan medis; cermin genggam untuk digunakan dalam pemeriksaan gigi; cermin gigi; cermin untuk dokter gigi; cincin
bergetar; cincin bio magnetic untuk tujuan medis; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik atau medis; cut-off roda untuk
tujuan gigi; depressors lidah untuk tujuan medis; dipan jari untuk tujuan medis; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; droppers
mata untuk tujuan medis; dukungan medis stoking; elektroda untuk penggunaan medis; elektrokardiograft untuk tujuan hewan;
empeng gigi; endoskopi medis fleksibel; endoskopi medis kaku; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan medis;
excavator gigi; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; filter untuk sinar ultraviolet, untuk tujuan medis;
fingerstalls untuk tujuan medis; gelang magnet untuk tujuan medis; gelang untuk digigit bayi yang sedang pertumbuhan gigi;
gelang untuk tujuan medis; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis; generator medan magnet untuk tujuan medis; gigi
cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; gigi palsu; glukometer; grinding disc untuk aplikasi gigi; grinding disc untuk
tujuan gigi; handpieces gigi; high density lipoprotein pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; ikat pinggang,
listrik, untuk keperluan medis; implan bedah yang terbuat dari bahan buatan; implan gigi panduan bedah; implan gigi yang
terbuat dari bahan buatan; implan intraokular untuk mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan mata yang
terbuat dari bahan buatan; implan ortopedi; implan ortopedi buatan; implan ortopedi yang terbuat dari bahan buatan; implan
sendi ortopedi; inhaler dijual kosong untuk keperluan medis; inhaler oksigen untuk keperluan medis; injector jet untuk tujuan
medis; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen
bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan
peralatan untuk perawatan bedah dan medis ostomi dan inkontinensia; instrumen dan peralatan urologi; instrumen gigi;
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instrumen hewan; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam pembedahan ortopedi yang melibatkan sendi; instrumen
untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; irigasi oral untuk digunakan dalam kedokteran gigi; irigasi untuk keperluan
medis; irigator dan bagian-bagiannya berupa  tabung drainase, pompa, selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan
medis.; jarum injeksi untuk tujuan medis; jarum kunci luer untuk penggunaan medis; jarum suntik gigi; jarum suntik sekali pakai
untuk tujuan medis; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum untuk tujuan medis; jembatan gigi; jembatan yang ditahan dengan
implan untuk keperluan gigi; jig pengeboran untuk aplikasi gigi; kaki bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kamera
endoskopi untuk tujuan medis; kamera intraoral gigi; kamera retina untuk tujuan medis; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan
medis; kasur untuk tujuan medis; kasus cocok untuk peralatan medis; kasus untuk instrumen medis dan bedah; kaus kaki
kompresi untuk tujuan medis atau terapi; kaus kaki ortopedi; kawat gigi; kawat gigi lutut untuk tujuan medis; kawat gigi
ortopedi; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk tujuan medis; kawat gigi untuk anggota badan
dan sendi untuk penggunaan medis; kawat melengkung untuk gigi; kemiringan luer untuk penggunaan medis; kerah
Elizabethan untuk tujuan hewan; kimiawi diaktifkan kompres dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan kompres panas
untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel panas untuk tujuan
medis; koleksi tas darah untuk keperluan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan hewan, kosong; koleksi tas darah untuk
tujuan medis; koleksi tas darah untuk tujuan medis, kosong; konsentrator oksigen untuk keperluan medis; korset untuk tujuan
medis; kuarsa lampu untuk tujuan medis; kursi dokter gigi; kursi pemeriksaan gigi; lampu inframerah untuk tujuan medis;
lampu menyembuhkan gigi; lampu menyembuhkan gigi LED; lampu menyembuhkan halogen gigi; lampu untuk tujuan medis;
laser untuk keperluan gigi; laser untuk keperluan hewan; laser untuk keperluan medis; laser untuk tujuan tetes mata; layar
radiologi untuk tujuan medis; lensa buatan untuk implantasi di mata; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk
keperluan medis; mahkota gigi; mahkota gigi yang terbuat dari paduan keramik; makan cangkir untuk tujuan medis; masker
oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah  untuk
penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan
medis; masker pernapasan pelindung untuk aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker
pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk
tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; mata buatan;
meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); mendukung lutut untuk tujuan medis; mendukung ortopedi;
mengebiri alat untuk tujuan hewan; mengisi instrumen untuk tujuan gigi; menjatuhkan pipet untuk tujuan medis; mesin latihan
untuk tujuan rehabilitatif medis; mesin reflexologi untuk keperluan medis; monitor oksigen untuk keperluan medis; monitor
suhu elektronik untuk tujuan medis; monitor suhu untuk tujuan medis; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan buatan;
ortopedi sol bantal gel untuk sepatu; pakaian pelindung untuk keperluan medis; panas lampu untuk tujuan medis; pelindung
gigi untuk tujuan gigi; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pelurus gigi; pemanasan bantal, listrik,
untuk keperluan medis; pemeriksaan medis lampu; pemijat karet untuk bayi; pemisah kaki untuk tujuan ortopedi; penahan gigi;
penghangat bayi untuk penggunaan medis; penguji mata; pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; penjaga
jari untuk tujuan medis; penjelajah gigi; penjepit untuk botol bayi; penyangga implan untuk keperluan gigi; penyemprot aerosol
untuk tujuan medis; peralatan akupunktur; peralatan dan instrumen bedah untuk digunakan dokter hewan; peralatan dan
instrumen medis dan kedokteran hewan; peralatan dan instrumen medis dan pembedahan untuk digunakan dalam bedah
ortopedi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan instrumen medis untuk memantau
tanda-tanda vital; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan diagosa
untuk keperluan medis; peralatan kedokteran gigi; peralatan medis; peralatan medis berupa alat dan sistem perangkat lunak
dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis dan instrumen
untuk bedah kosmetik; peralatan medis dan instrumen untuk bedah rekonstruksi; peralatan medis dan instrumen untuk bedah
saraf; peralatan medis dan instrumen untuk operasi angioplasti; peralatan medis dan instrumen untuk operasi darurat;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi eksplorasi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi elektif; peralatan medis
dan instrumen untuk operasi endoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endovascular; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi jantung; peralatan medis dan instrumen untuk operasi laparoskopi; peralatan medis dan instrumen
untuk operasi ortopedi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi robot-dibantu; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis,
dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk digunakan dalam laparoskopi; peralatan medis untuk melakukan tes
immunoassay kromatografi; peralatan medis untuk mencuci vagina; peralatan medis untuk menempatkan dan mengamankan
kateter; peralatan medis untuk radioterapi dosimetri; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan
untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan
untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan olahraga secara manual
dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan olahraga untuk tujuan
terapi fisik; peralatan ortopedi; peralatan polimerisasi untuk keperluan gigi; peralatan robot untuk digunakan oleh praktisi
kesehatan dalam prosedur pembedahan; peralatan telemetri medis nirkabel; peralatan terapi galvanik; peralatan untuk
diagnosis klinis; peralatan untuk mengukur tekanan darah arteri; peralatan untuk pengambilan darah; peralatan untuk rongga
mencuci tubuh; peralatan-peralatan facial listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan facial menggunakan
gelombang ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; perangkat alat bantu seks; perangkat fiksasi ortopedi; perangkat medis;
perangkat medis sekali pakai untuk mengobati sembelit; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, untuk tujuan medis; perban
dukungan ortopedi; perban lutut, ortopedi; perban ortopedi; perban plester untuk tujuan ortopedi; perisai perlindungan wajah
untuk tujuan medis; perkakas medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem
navigasi pembedahan, khususnya instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; picks gigi untuk digunakan dalam
perawatan gigi; picks gigi, selain untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk tujuan medis; pil distributor dan organizer kotak
untuk tujuan medis; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau untuk tujuan medis; pita pengikat untuk kawat gigi; plester gips
untuk tujuan ortopedi; pointer laser untuk keperluan medis; pompa untuk tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan
medis; prostesis pinggul ortopedi; protesa gigi; protesa gigi dalam bentuk inlays; protesa gigi dalam bentuk onlay; puting susu /
pentil untuk botol bayi; restraints keselamatan pasien; retraktor gigi; robot medis atau kedokteran hewan; roda abrasif untuk
tujuan gigi; ruang oksigen hiperbarik untuk tujuan medis; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan medis; sabuk galvanis untuk
tujuan medis; sabuk ortopedi; sabuk untuk tujuan medis; sandal kulit ortopedi; sandal ortopedi; sarung tangan gigi bayi; sarung
tangan karet untuk keperluan gigi; sarung tangan karet untuk keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan medis;
sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk
keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung
tangan untuk keperluan gigi; sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan
untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk keperluan medis; sepatu ortopedi; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan

Halaman 808 dari 1263



medis; sisipan ortopedi untuk alas kaki; sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras
komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan
perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa
yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem visualisasi medis
untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan
gambar dan pemrosesan video serta perangkat lunak pengoperasian; skrup untuk tulang gigi; sol dalam ortopedi
menggabungkan mendukung lengkungan; sol ortopedi; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol untuk sepatu ortopedi; spatula
untuk tujuan gigi; spesimen medis cangkir; splints ortopedi; splints ortopedi atau bedah; stimulator karet untuk keperluan gigi;
stimulator otot elektronik untuk tujuan medis; stimulator saraf elektronik untuk tujuan medis; stoking [kaus kaki medis]; stoking
elastis untuk tujuan medis; sumbat telinga untuk tujuan medis; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat
medis]; tali sendi ortopedi; tang gigi; tang untuk tujuan medis; tas air untuk keperluan medis; termometer digital untuk tujuan
medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer untuk tujuan medis; tiang infus untuk keperluan medis; tirai
pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis; trigliserida aparat pengujian untuk tujuan diagnostik medis; tubing
medis untuk irigasi; urinal [untuk tujuan medis]; vaporizers untuk tujuan medis; vibrator udara panas untuk tujuan medis;
wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum suntik, dan limbah medis terkontaminasi
lainnya; waterbeds untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:56:37
540   EtiketJID2021083857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Daan Mogot Km 19 Kawasan Pergudangan Tunas, Jl. Laksamana Yos Sudarso Blok
A3 No. 7, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten

PT. SELARAS LAWANG SEWU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selaras Lawang Sewu & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Oranye, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk

pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam;
Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan konstruksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:57:15
540   EtiketDID2021083858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG GRAHA MAMPANG LANTAI 3 SUITE 305, JL. MAMPANG PRAPATAN
RAYA KAV. 100, KEL. DUREN TIGA, KEC. PANCORAN, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12760

PT. CIPTA ESENSI OPTIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HYML
Merek Kata

566 Arti Bahasa : HYML = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 17:59:21
540   EtiketDID2021083859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG GRAHA MAMPANG LANTAI 3 SUITE 305, JL. MAMPANG PRAPATAN
RAYA KAV. 100, KEL. DUREN TIGA, KEC. PANCORAN, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12760

PT. CIPTA ESENSI OPTIMA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HML
Merek Kata

566 Arti Bahasa : HML = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:04:27
540   EtiketJID2021083860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Daan Mogot Km 19 Kawasan Pergudangan Tunas, Jl. Laksamana Yos Sudarso Blok
A3 No. 7, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten

PT. SELARAS LAWANG SEWU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selaras Lawang Sewu & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Oranye, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Kontraktor; informasi konstruksi; jasa bangunan dan konstruksi; jasa-jasa konsultasi di bidang instalasi,

pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem
kontrol hvac di internet hal-hal layanan dukungan teknis, sedang, pemecahan masalah dalam sifat perbaikan perangkat yang
terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung
dengan jaringan; konstruksi; konsultasi konstruksi; pemasangan kaca di konservatori, jendela, pintu dan rumah kaca;
pemasangan pintu dan jendela; pemasangan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara [HVAC]; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan pintu dan pagar; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem pemanas, ventilasi dan
pendingin udara [HVAC]; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan pintu dan gerbang otomatis; pemasangan, perawatan
dan perbaikan peralatan dan instrumen bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:08:54
540   EtiketDID2021083861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pagarsih Gg Mastabir  No. 63, Kel. Cibadak, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung,
Kota Bandung, Jawa Barat

KOMANG YUSRA WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: I QUIT EST MMXVII
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer,

perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Tas dan barang
kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas
buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya;
tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam;
dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk
bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di
atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas
ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi,
Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin);
Tas-tas; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet genggam kecil [tas]; dompet kecil [tas
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tangan]; dompet kulit imitasi [tas]; koper kecil; penutup tas; ransel [tas sekolah Jepang]; tas; tas belanja; tas bepergian; tas
berpergian; tas jinjing dan ransel; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas olahraga; tas perjalanan; tas pinggang; tas pundak; tas
selempang untuk menggendong bayi; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:09:18
540   EtiketDID2021083862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Jawa No.103 Rt.038 Rw.004 Selat Tengah , Kabupaten Kapuas, Kalimantan
Tengah, 73514

Achmad Ridhani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NP KOMPUTER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dengan latar belakang putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Komputer dan perangkat periferal komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:10:56
540   EtiketDID2021083863

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG SUKALEUEUR RT 004 RW 007 KELURAHAN BABAKAN ASIH, Kota Bandung,
Jawa Barat

RENDY CHANDRA FEBRIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKILLTRACK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah,putih,hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sweater; Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); alas kaki; jaket [pakaian]; kaos;

pakaian; sandal; tas kain non woven===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:11:07
540   EtiketJID2021083864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Salemba Utara Barat, Kel. Palmeriam, Kec. Matraman, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13140

PT. INTAN GUMELAR SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budhi Ghama S.H., M.H.,
Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MY INCOME Network Marketing Guide & Lifestyle
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah sebagai latar belakang, putih sebagai tulisan "my income", kuning sebagai tulisan network marketing guide & lifestyle
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pelatihan; Layanan pendidikan; Menyediakan layanan pengajaran jarak jauh secara online; Menyediakan

publikasi online; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Publikasi buku; Publikasi dokumen; jurnal online; layanan
penerbitan; layanan penerbitan elektronik; penerbitan buku; penerbitan elektronik; penerbitan majalah; penerbitan materi
pendidikan; penerbitan panduan; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan surat kabar; publikasi buku elektronik, majalah
dan jurnal online===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:12:12
540   EtiketDID2021083865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cideng Timur No.81, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130

PT Oase Teknologi Asia, Apriliana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Olike Home
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Background berwarna putih dan huruf berwarna oranye atau jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 21, 7, 8, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol minum dijual kosong; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Mug keramik; tempat bumbu, untuk

penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak
makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan
berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Piring; alat pemeras tortilla,
[peralatan dapur] non-listrik; botol minum; cangkir; kotak makan siang; kotak makan siang terisolasi termal; kotak makan siang
yang terbuat dari plastik; mug keramik; pembuat kopi gaya plunger, non-listrik; pembuat kopi tetes, non-listrik; penanak nasi
untuk digunakan dalam oven microwave; penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang dioperasikan
dengan tangan [peralatan dapur]; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dapur; peralatan
dapur dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam mulia; piring; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok kayu
[peralatan dapur]; sendok pencampur [peralatan dapur]; sisir; spons mandi; turners [peralatan dapur]; wadah peralatan dapur;
wadah sikat gigi===
===Mixer listrik untuk mencampur makanan; Mixer makanan listrik; Printer 3D; blender bar, listrik; blender makanan yang
dioperasikan dengan listrik dan daya; blender makanan, listrik; blender makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
blender, listrik, untuk keperluan industri; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk persiapan
makanan; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman; mesin die-cutting; mesin pemotong kertas; mesin untuk
mencuci peralatan dapur; mixer [mesin]; mixer dapur, listrik; mixer genggam listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer listrik
untuk keperluan rumah tangga; mixer makanan, listrik; mixer makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mixer, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; pakan pencampuran mesin [pakan mixer]; peralatan dapur bertenaga listrik untuk dicing,
Mincing, mengiris dan memotong makanan===
===Alat pemotong (pisau); Alat pengiris untuk keperluan dapur; Alat potong memotong keperluan makan; Alat potong
memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Pencincang sayuran;
Penyebar [sendok garpu]; Peralatan makan; Pisau kikis (alat tangan); Pisau pemotong daging; alat makan daur ulang; garpu;
garpu daur ulang; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling silver; garpu plastik; garpu siput; gunting dapur; gunting
rumah tangga; gunting serbaguna; gunting untuk anak-anak; isau dapur untuk mengiris ikan; jeruk pemangkas [pisau]; kue
garpu; pemotong bawang putih, non-listrik; pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengupas buah, non-listrik; pisau buah;
pisau daging; pisau dapur; pisau meja makan; pisau meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau plastik; pisau rumah
tangga; pisau scoring untuk lembaran veneer; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok garpu dari logam mulia; sendok garpu
plastik; sendok garpu, garpu dan sendok; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok plastik; sendok teh; sendok yang
terbuat dari logam mulia; setrika listrik; steak pisau===
===Kipas angin; Lampu belajar; Lampu pintar; Mesin pembuat kopi bubuk; Peralatan pembuat minuman kopi listrik; Tungku
masak [oven]; alat pembuat teh dan kopi listrik; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; kap ventilasi untuk oven; kipas
angin [AC]; kipas angin listrik; lampu meja; oven memasak listrik; oven microwave; oven microwave [aparat memasak]; oven
pemanggang roti listrik; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven, termasuk portabel;
pemanggang (peralatan dapur), pemanggang listrik, pemanggang gas; pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk
penggunaan rumah tangga; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik; penanak nasi; penanak nasi listrik; peralatan-
peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah
tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-pemasak (cookers) sup listrik; rice cooker industri; spit pemanggang untuk
oven===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:18:17
540   EtiketDID2021083866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ngoro Industrial Park V-2, Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto - Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61385

PT. MOLION TOYS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Molion
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alarm peringatan cadangan untuk kendaraan; Alat anti maling atau

anti pencurian pada kendaraan; Alat untuk penggerak pada tanah, di udara atau di air; As persneling untuk kendaraan;
BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BAK BELAKANG TRUK YANG DAPAT DITINGGIKAN (BAGIAN KENDARAAN
DARAT); BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; Badan mobil; casis mobil; pegangan pintu mobil; pelek untuk roda
kendaraan; atap yang dapat dilipat untuk mobil; pintu mobil; tempat bagasi untuik mobil; jeruji untuk roda mobil; pemegang
roda cadangan untuk mobil; pompa udara untuk mobil; tirai jendela mobil; penutup roda kemudi mobil; pedal aluminium untuk
mobil; pelindung kisi-kisi untuk mobil; balok dampak pintu untuk mobil; penguat untuk panel instrumen; pilar badan pusat;
Bagian logam untuk kendaraan yaitu, eksterior otomotif dan interior logam dekoratif dan trim pelindung; Ball joint untuk
kendaraan; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda kendaraan [ban]; Bantalan penyerap keringat untuk kereta bayi; Bantalan
untuk kendaraan darat; Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; Body kit kendaraan;
Casis kendaraan; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Cincin rol jarum untuk kendaraan; Coil spring untuk suspensi
kendaraan darat; Harness bar untuk kendaraan; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); KENDARAAN PEMBAWA
SELANG AIR PEMADAM KEBAKARAN; KENDARAAN YANG BERJALAN DIATAS REL; KERETA SALJU YANG DIHELA
KUDA(KENDARAAN); Kabel transmisi untuk kendaraan; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Karet
balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan; Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih;
Karoseri wadah atau bak penampungan untuk kendaraan pembuangan; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan UTV (utility
task vehicles); Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan adaptor
mulut pipa; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan adaptor
peledak; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan bagian peledak;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan inhibitor karat;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan jet saluran masuk;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit pemeliharaan;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan lug saluran masuk
udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan media peledak
dari kaca; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mulut pipa;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pegas; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur jarak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengeras pipa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring saluran udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran pengocok listrik dan
pneumatik; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran
udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan tabung udara;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah, yaitu, mesin untuk
penggosok basah yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian struktural serta aksesoris dari mesin penggosok
basah yang dapat membersihkan; Kendaraan penampung untuk mencuci dan memusnahkan sampah yang tidak dapat
digunakan lagi; Kendaraan penyapu jalan padat; Kendaraan roda dua; Kendaraan roda empat; Kendaraan roda tiga;
Kendaraan transportasi yang bergerak secara otonom; Kereta bayi; Kereta dorongan bayi; Klem Stang (bagian dari
kendaraan); Komponen untuk kendaraan darat dan pesawat terbang; Komstering,  untuk kendaraan; Kursi berpemanas
disesuaikan khusus untuk kereta bayi; Kursi berpendingin disesuaikan khusus untuk kereta bayi; Kursi malas untuk
kendaraan; Lowerbar untuk kendaraan; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan
kendaraan roda empat; Mur roda untuk roda kendaraan; PAPAN INJAKAN KENDARAAN; PELINDUNG TEMPAT DUDUK
UNTUK KENDARAAN; PENUTUP SETIR KENDARAAN; PINTU ANGKAT BAGIAN BAGASI KENDARAAN DARAT; PINTU
DEK BELAKANG YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENGANKAT (BAGIAN KENDARAAN DARAT); POROS TRANSMISI
UNTUK KENDARAAN DARAT; Payung untuk ditempelkan pada kereta bayi; Pegas daun untuk suspensi kendaraan; Pegas
peredam kejut untuk kendaraan; Pelek roda sepeda; Pelindung kecelakaan untuk sepeda motor; Pelindung tempat
penampungan oli sebagai bagian struktural kendaraan; Pemegang minuman untuk kereta bayi; Penutup kaki motor skuter;
Penutup yang pas untuk kereta bayi; Penutup kereta bayi; Penyangga tanggan untuk kendaraan; Per untuk kampas rem
kendaraan; Perangkat anti-dazzle untuk kendaraan; Pesawat terbang listrik; Poros penggerak untuk kendaraan darat; Primary
Cop Assy Untuk Kendaraan; RANGKA BAWAH KENDARAAN; RV [kendaraan rekreasi]; Rem untuk kendaraan darat; Roll bar
untuk kendaraan; Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan; SALUT REM UNTUK KENDARAAN; Skuter (kendaraan); Sliders
dan pelindung untuk sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Stut Copling Untuk Kendaraan; Suspensi peredam kejut
untuk kendaraan bermotor; TAS YANG DISESUAIKAN UNTUK KERETA DORONG BAYI; Tas disesuaikan untuk kereta bayi;
Trek kendaraan; Tuas persneling untuk kendaraan; Variasi untuk memberi bentuk pada bagian samping depan kendaraan;
Variasi untuk menutup grill depan kendaraan; Variasi untuk menutup pegangan pintu kendaraan; Variasi untuk menutup
whelldop kendaraan; Wadah atau bak penampungan untuk kendaraan pembuangan; aero fairings dinamis untuk kendaraan;
alarm keamanan untuk kendaraan; alarm membalikkan listrik untuk kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; alarm
tanda mundur untuk kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; alat keamanan kendaraan untuk anak-anak; alat pencegah
pencurian untuk kendaraan; alat pengait gandengan untuk kendaraan; alat ski untuk kendaraan; anti-selip kancing untuk ban
kendaraan; anti-selip rantai untuk ban kendaraan; as roda untuk kendaraan; as untuk sistem suspensi udara di kendaraan;
asbak untuk kendaraan; atap bar untuk kendaraan; atap lunak yang bisa dilipat atau dilepas pada kendaraan (softtop); atasan
lembut untuk kendaraan; badan untuk kendaraan; badan untuk kendaraan bermotor; bagian baja yang dicap yang merupakan
bagian integral dari struktur bodi kendaraan (rocker panels); bagian dari mobil atau badan kendaraan lain yang membingkai
roda dari kendaraan tempur lapis baja (strikers); bagian kendaraan berupa penopang radiator; bagian kendaraan untuk
mengamankan komponen kompartemen mesin (shock towers); bagian rem untuk kendaraan; bagian struktural kursi depan
dan belakang untuk kendaraan,; bagian struktural untuk kendaraan; bak engkol untuk kendaraan darat; bak kopling
kendaraan; baling-baling kendaraan; baling-baling sekrup untuk kendaraan; ball joint bagian dari kendaraan (mobil); balok
intrusi pintu untuk kendaraan; balon kendaraan; balon udara panas [kendaraan]; ban dalam untuk ban kendaraan; ban dalam
untuk roda kendaraan kehutanan; ban kendaraan; ban sepeda; ban solid untuk roda kendaraan; ban untuk kendaraan; ban
untuk kendaraan darat; ban untuk kendaraan derek; ban untuk kendaraan komersial; ban untuk kendaraan pengendali
kontainer; ban untuk kendaraan pertanian; ban untuk roda kendaraan; ban untuk sepeda dan sepeda; ban yang divulkanisir
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(retreaded tires) untuk kendaraan; bantal penguat anak untuk kursi kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat];
bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat;
bantalan rem untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan darat; bantalan stang untuk kendaraan roda dua; batang derek
untuk kendaraan; batang kap kendaraan; batang katup untuk ban kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain
dari bagian-bagian motor dan mesin; batang pintu kendaraan; batang torsi untuk kendaraan; batang torsi kendaraan; becak
[gerobak penumpang roda dua]; bell crank untuk kendaraan; berbantal udara kendaraan untuk transportasi pribadi; bergoyang
bar untuk suspensi kendaraan darat; bermotor Haulers mainan [sport utility kendaraan rekreasi]; bermotor golf cart
[kendaraan]; bilah penghapus kaca depan untuk kendaraan; bingkai plat nomor kendaraan; blok rem untuk kendaraan;
bodywork untuk kendaraan bermotor; bola setir kendaraan; booster kursi untuk digunakan dalam kendaraan; box bagasi
kendaraan; brake drums untuk kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; breket box; bug perisai sebagai bagian
struktural dari kendaraan; bumper kendaraan; caissons [kendaraan]; cakram rem untuk kendaraan; casis untuk kendaraan
darat; cengkeraman gesekan untuk kendaraan darat; cengkeraman hidrolik untuk kendaraan darat; center link untuk
kendaraan; cermin eksterior untuk kendaraan; cermin interior untuk kendaraan; cermin untuk digunakan pada kendaraan;
cetakan parit atap kendaraan; cetakan sisi bodi kendaraan; coachwork untuk kendaraan bermotor; cover kunci kontak
kendaraan; cover pelindung mesin untuk kendaraan; cover untuk kendaraan roda kemudi; crankcases untuk komponen
kendaraan darat, selain untuk mesin; dashboard untuk kendaraan; daun mata air untuk suspensi kendaraan darat; depan
(garpu untuk sepeda); dilaminasi pegas daun untuk suspensi kendaraan darat; dorong skuter [kendaraan]; drone fotografi;
dudukan mesin (engine mounts) untuk kendaraan darat; dudukan mesin kendaraan; ekstensi lengkungan roda untuk
kendaraan; elemen mekanik untuk kendaraan darat; engsel kap kendaraan; engsel pintu untuk kendaraan; fairings untuk
kendaraan roda dua; fender flare untuk kendaraan darat; fender untuk kendaraan darat; flap pada kendaraan yang dapat
diproyeksikan untuk menciptakan hambatan dan mengurangi kecepatan (spoiler); flaps lumpur untuk kendaraan; footmuff
dipasang untuk kereta bayi; footmuffs dipasang untuk kereta bayi; footmuffs dipasang untuk pushchairs dan kereta bayi; frame
untuk kendaraan bermotor roda dua; frame untuk kendaraan roda dua; freewheels untuk kendaraan darat; gagang pintu
eksterior dan interior untuk kendaraan; gagang pintu untuk kendaraan darat; gantungan barang kendaraan; gantungan
tunggangan untuk kendaraan darat; gantungan untuk kendaraan; garpu depan untuk kendaraan roda dua; gear box otomatis
untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat; gelendong untuk kendaraan darat;
gerobak menjadi kendaraan darat bermotor; gigi drive untuk kendaraan darat; gigi pembalik arah untuk kendaraan darat; gigi
perubahan kecepatan untuk kendaraan darat; gigi tarik untuk kendaraan; giring [kendaraan]; golf cart [kendaraan]; harness
keamanan untuk kursi kendaraan; harness pengaman kendaraan untuk kereta dorong bayi; hub roda kendaraan; hub roda
untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk kendaraan roda; idler arm untuk kendaraan; indikator arah
untuk kendaraan darat; inner shaft untuk kendaraan; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; jari-jari roda kendaraan; jari-jari
roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jari-jari roda untuk kendaraan roda dua; jaring bagasi untuk kendaraan; jendela
kendaraan; jendela untuk kendaraan; jendela yang menghadap ke samping pada kendaraan yang secara signifikan lebih kecil
dari jendela penumpang standar (quarter windows); jeruji roda kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jok kulit untuk kursi
kendaraan; jok untuk kendaraan; jok untuk kendaraan bermotor; joystick kendaraan; kabel rel ganda dan sistem drum pada
kendaraan; kabel rel tunggal dan sistem drum pada kendaraan; kaca depan; kaca depan kendaraan dengan teknologi
augmented reality; kaca depan untuk kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca depan, jendela untuk kendaraan,
atap mobil terbuat dari kaca (sunroofs); kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion untuk kendaraan; kain penutup jok
untuk kendaraan; kait pintu kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk
kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat; kantong udara tiup untuk digunakan dalam kendaraan untuk pencegahan
cedera dalam kecelakaan; kantong udara untuk kendaraan; kap untuk kereta bayi; kastor untuk troli [kendaraan]; katrol
pengantar untuk kendaraan darat; katup untuk ban kendaraan; kemping truk [kendaraan rekreasi]; kendaraaan udara yang
dapat terbang dan mendarat secara vertikal; kendaraan; kendaraan air; kendaraan air berbahan bakar jet kecil; kendaraan
amfibi; kendaraan bantalan udara; kendaraan bantuan mobilitas; kendaraan bawah air otonom untuk pemeriksaan dasar laut;
kendaraan bawah laut; kendaraan bawah laut tanpa awak; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor militer untuk
pengangkutan senjata; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan berpendingin; kendaraan bertenaga hidrogen; kendaraan
darat; kendaraan darat lapis baja; kendaraan dipasang cover untuk mobil; kendaraan efek tanah; kendaraan elektrik;
kendaraan hybrid; kendaraan komersial; kendaraan lapis baja; kendaraan lapis baja beroda; kendaraan lapis baja dilacak;
kendaraan listrik ringan; kendaraan listrik swadaya; kendaraan luar angkasa; kendaraan militer; kendaraan militer roda;
kendaraan militer untuk transportasi; kendaraan off-road; kendaraan perlindungan sipil; kendaraan pesawat penarik;
kendaraan rekreasi; kendaraan rekreasi bermotor; kendaraan roda dua; kendaraan segala medan; kendaraan sel bahan
bakar; kendaraan serba guna; kendaraan sipil lapis baja; kendaraan sport; kendaraan udara; kendaraan udara tak berawak
[UAV]; kendaraan udara tak berawak menjadi sistem pesawat tanpa awak [C-UAS]; kendaraan udara tanpa awak dan otonom;
kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.; kendaraan untuk orang cacat fisik dan mereka yang memiliki mobilitas
rendah; kendaraan yang berjalan di atas rel; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh [ROV] untuk transportasi bawah
laut; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh untuk inspeksi bawah air; kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat
roda yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan
permukaan tanah (sport utility vehicles) ; kereta bayi; kereta bayi [prams]; kereta bayi dengan dukungan bayi yang dapat
dilepas; kereta listrik untuk kendaraan kereta api; kereta sepeda; kerudung bulu kursi dorong; kerudung untuk kendaraan;
kerudung untuk kereta bayi; kerudung untuk mesin kendaraan; keseimbangan beban untuk kendaraan roda; kisi-
kisi kendaraan; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson peringatan untuk kendaraan roda dua; klakson untuk kendaraan;
kompartemen sarung tangan untuk kendaraan; komponen transmisi untuk kendaraan darat; kontainer untuk menyimpan rokok
elektronik khusus disesuaikan untuk digunakan dalam kendaraan; kontainer untuk puntung rokok khusus disesuaikan untuk
digunakan dalam kendaraan; konversi torsi untuk kendaraan darat; konverter torsi hidrolik untuk kendaraan darat; konverter
torsi untuk kendaraan darat; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling daya untuk kendaraan darat; kopling poros atau
penyambung poros [kendaraan darat]; kopling poros untuk kendaraan darat; kopling rahang untuk kendaraan darat; kopling
untuk digunakan dengan cengkeraman untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; korek api listrik untuk
kendaraan darat; kotak transmisi untuk kendaraan darat; kunci anti maling untuk kendaraan; kursi anak-anak untuk
kendaraan; kursi kendaraan; kursi keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk bayi, untuk
kendaraan; kursi keselamatan untuk digunakan di kendaraan; kursi pendorong kendaraan untuk anak-anak; kursi pendorong
kendaraan untuk digunakan dengan safety harness; kursi untuk kendaraan darat; lapisan kopling untuk kendaraan darat;
lengan idler [bagian dari kendaraan]; lengan sisanya untuk kursi kendaraan; lengan suspensi untuk kendaraan; liners dipasang
untuk area kargo kendaraan; logam yang dilapisi daun pegas untuk suspensi kendaraan; mekanisme kopling untuk kendaraan
darat; mekanisme propulsi untuk kendaraan darat; mendorong kopling poros untuk kendaraan darat; mengangkat
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platform untuk lampiran ke kendaraan darat; mesin bensin untuk kendaraan darat; mesin diesel untuk kendaraan darat; mesin
jet untuk kendaraan darat; mesin kendaraan bermotor; mesin pembakaran internal untuk kendaraan darat; mesin turbojet
untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan bermotor; mesin untuk kendaraan darat; modul lengkap pintu bagian tengah
kendaraan; modul pintu struktural pada kendaraan; modul pintu untuk kendaraan; modul tertutup untuk kendaraan;
modul atas pada kendaraan; modul trim perangkat keras kendaraan; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor untuk
kendaraan bermotor; motor untuk kendaraan darat; motor, elektrik, untuk kendaraan darat; motor, listrik, untuk kendaraan
darat; mudguards untuk kendaraan bermotor; mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; mudguards untuk kendaraan
darat; mudguards untuk kendaraan roda dua; naf roda kendaraan; non-bermotor kendaraan darat; non-bermotor skuter
[kendaraan]; non-kendaraan bermotor roda dua; panel atap untuk kendaraan darat; panel bodi untuk kendaraan; panel pintu
untuk kendaraan; panel sisi bodi kendaraan; panel yang menghadap ke samping pada kendaraan yang secara signifikan lebih
kecil dari jendela penumpang standar (quarter panel); pannier diadaptasi untuk kendaraan roda dua; papan berjalan untuk
kendaraan darat; papan injakan kendaraan; papan kendaraan berjalan; papan selancar untuk kendaraan; parasut karena
menahan gerakan kendaraan; pas kereta dorong bayi selimut; pasak trailer untuk kendaraan; payung untuk ditempelkan pada
kereta bayi; pedal rem untuk kendaraan; pedal rem untuk kendaraan darat; pedal untuk kendaraan roda dua; pegas
[kendaraan darat]; pegas suspensi kendaraan; pelana untuk kendaraan bermotor roda dua; pelana untuk kendaraan roda dua;
pelapis jok untuk kursi kendaraan; pelapis rem untuk kendaraan; pelek roda kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda dua;
pelek untuk roda kendaraan; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung lampu untuk kendaraan; pelindung kaki untuk
kereta dorong bayi ; pembatasan keamanan kendaraan untuk digunakan dengan carrycots; pembatasan keamanan untuk
kursi kendaraan; pembatasan kepala untuk kendaraan; pembawa bagasi untuk kendaraan; pembawa ban cadangan untuk
kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan darat; pemegang cangkir untuk kendaraan;
pemegang kaca untuk kendaraan; pemegang minuman untuk kendaraan; pemegang roda cadangan untuk mobil dan
kendaraan darat lainnya; penahan kepala untuk kursi kendaraan; pengendali kendaraan, selain dari mainan; penjaga anjing
untuk digunakan dalam kendaraan; penjaga rantai drive untuk kendaraan bermotor roda dua; penopang suspensi untuk
kendaraan; penutup atas transmisi untuk kendaraan darat; penutup ban untuk kendaraan; penutup dan pelindung mesin
kendaraan ; penutup ekor untuk kendaraan roda dua; penutup jok untuk kendaraan; penutup kaki untuk kereta bayi; penutup
kendaraan [berbentuk]; penutup kereta bayi; penutup kereta dorong bayi; penutup roda kemudi berbentuk untuk kendaraan;
penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup sepeda motor [berbentuk]; penutup stir kendaraan; penutup tangki
bensin kendaraan; penutup untuk mesin kendaraan; penutup untuk rumah kemudi kendaraan; penutup untuk tangki bahan
bakar kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan; penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama
atau kompartemen bagasi (decklid) dan pilar dekoratif atau penutup yang diikat ke permukaan kendaraan; penyelenggara
kursi belakang khusus diadaptasi untuk digunakan di kendaraan; penyesuai kursi pada kendaraan; peralatan anti selip untuk
roda kendaraan; perangkat anti-silau untuk kendaraan *; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam kejut
[kendaraan darat]; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; peredam kejut
untuk kendaraan; pergeseran gigi untuk kendaraan darat; perisai tenda sebagai bagian struktural dari kendaraan; persneling
untuk kendaraan darat; pilar bodi atas kendaraan; pilar kendaraan; pin kap kendaraan; pintu untuk kendaraan; pintu untuk
kendaraan bermotor; pintu daya geser pada kendaraan; pitman arm untuk kendaraan; plat lantai pada kendaraan (floor pans);
pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; poros transmisi untuk
kendaraan darat; poros untuk kendaraan darat; poros, gandar atau gelendong (spindles) [kendaraan darat]; power windows
untuk kendaraan; power windows untuk kendaraan bermotor; puli sabuk untuk kendaraan darat; rack end bagian dari
kendaraan (mobil); rak bagasi untuk kendaraan; rak bagasi untuk kendaraan roda dua; rak bagasi untuk lampiran ke batang
kendaraan; rak bagasi untuk lampiran ke kerudung kendaraan; rak sepeda untuk kendaraan; rak ski untuk kendaraan; rangka
bawah kendaraan; rangka untuk kendaraan darat; rangka kendaraan; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak dan
sabuk untuk kendaraan darat; rantai penggerak sepeda motor; rantai penggerak untuk kendaraan roda dua; rantai roller untuk
kendaraan darat; rantai salju untuk kendaraan darat; rantai transmisi untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rel
atap kendaraan; rem Band untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk
kendaraan darat; rem kerucut untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan; rem untuk kendaraan bermotor; rem untuk
kendaraan darat; restraints anak untuk kursi kendaraan; riyakah [trailer sepeda]; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat;
roda gigi reduksi untuk kendaraan darat; roda gigi untuk kendaraan darat; roda kemudi [bagian kendaraan]; roda kemudi untuk
kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda kendaraan; roda omni
directional untuk kendaraan; roda penggerak yang terletak di pusat untuk kendaraan; roda untuk kendaraan bermotor; roda
untuk kendaraan darat; roda untuk troli (kendaraan); roll bar kendaraan; sabuk drive untuk kendaraan roda dua; sabuk karet
untuk transmisi kendaraan darat; sabuk pengaman kendaraan untuk anak-anak; sabuk pengaman untuk kursi kendaraan;
sabuk transmisi untuk kendaraan darat; saluran kaca untuk kendaraan; sambungan universal untuk kendaraan darat;
sandaran lengan untuk kendaraan; sandaran lengan untuk kendaraan; sarana kereta api; sarung jok dipasang untuk
kendaraan; sarung jok untuk kendaraan; segel pintu kendaraan; segel sabuk bagian dalam dan luar untuk kendaraan; segmen
rem untuk kendaraan darat; selang rem untuk kendaraan; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda
motor); selimut pas untuk kendaraan; selimut pas untuk kendaraan bermotor golf cart; selimut pas untuk kendaraan laut;
selimut pas untuk kendaraan roda kemudi; selimut pas untuk kendaraan untuk melindungi terhadap kerusakan hujan es;
selimut pas untuk mobil golf bermotor [kendaraan]; sendi penghubung untuk kendaraan; sepatu poros untuk kendaraan;
sepatu rem untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan darat; sepeda jalan; sepeda operator untuk kendaraan;
sepeda roda tiga; setang untuk kendaraan roda dua; setir untuk kendaraan; shaft Cardan untuk kendaraan; silinder rem untuk
kendaraan; sinyal arah untuk kendaraan; sirkuit hidrolik untuk kendaraan; sistem alarm kendaraan bermotor; sistem
jendela untuk kendaraan; sistem penyimpanan bahan bakar dan komponen sebagai bagian struktural dari kendaraan; sistem
rem untuk kendaraan darat; sistem suspensi udara untuk kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan; sistem suspensi untuk
kendaraan darat; spoiler untuk kendaraan; spoiler untuk kendaraan otomotif; spoiler untuk mobil; sprocket untuk roda
kendaraan; stabilizer bar untuk suspensi kendaraan darat; standar untuk kendaraan darat; sub-rangka kendaraan; suspensi
peredam kejut untuk kendaraan darat; tabung suspensi kendaraan; tailgate daya untuk kendaraan; tambalan untuk
memperbaiki ban kendaraan; tanda belok untuk kendaraan darat; tangki bahan bakar untuk kendaraan; tangki bahan bakar
untuk kendaraan darat; tangki bensin untuk kendaraan darat; tangki gas untuk kendaraan; tangki gas untuk kendaraan darat;
tanker [kendaraan darat]; tanker [kendaraan udara]; tapak untuk kendaraan [sabuk penggulung]; tapak untuk kendaraan [tipe
traktor]; tapak untuk kendaraan dan traktor; tas yang disesuaikan untuk kereta dorong bayi ; tempat barang untuk kendaraan;
tempat duduk kendaraan; tempat tidur untuk kendaraan; tensioner assy untuk kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk
digunakan dengan kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan trailer kendaraan; tombol-tombol tuas
transmisi untuk kendaraan; tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan darat; tops konversi untuk kendaraan; trailer
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[kendaraan]; trailer untuk digunakan dengan kendaraan roda dua; trailer untuk kendaraan; transmisi untuk kendaraan
bermotor; transmisi untuk kendaraan darat; tuas rem untuk kendaraan darat; tubuh lapis baja untuk kendaraan; tudung untuk
kereta bayi; turbin gas untuk kendaraan darat; turbin uap untuk kendaraan darat; turbin untuk kendaraan darat; tutup batang
katup untuk ban kendaraan; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup tangki bensin kendaraan darat;
tutup pelindung kereta bayi; udara pompa [aksesoris kendaraan]; undercarriage untuk kendaraan; unit kemudi untuk
kendaraan darat; unit penggerak untuk kendaraan darat; van [kendaraan]; wadah penyimpanan rak atap untuk kendaraan
darat; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:24:08
540   EtiketDID2021083869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OT CRYSTALIN 8+ & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air dalam kemasan; air mineral; air mineral [minuman]; air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:26:32
540   EtiketJID2021083870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Beltway Office Park, Gedung B Lantai 7, Jl. TB Simatupang No.41, RT.12/RW.5,
Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12540, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12540

PT Teladan Prima Agro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TLDN GREEN METRICS + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : gradasi warna orange, kuning, hijau dan abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi mengenai bangunan ke dalam basis data komputer; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer;

Layanan pencarian database melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Pengelolaan data
pelanggan menggunakan basis data komputer; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi; input dan kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; jasa
sistemisasi data dalam database komputer; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi
bisnis dalam database komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi
hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi
informasi toksikologis ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan;
manajemen basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang
dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyortir dan menyunting informasi dalam basis data komputer; menyusun
data dalam database komputer; pencarian database melalui komputer; pengumpulan informasi kedalam database;
pengumpulan informasi melalui database komputer; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database
komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database
komputer; sistemasi informasi ke dalam database komputer; sistematisasi dan kompilasi informasi untuk digunakan dalam
database; sistematisasi data dalam database pusat; sistematisasi data ke dalam basis data komputer===
===Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis
data, grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan komunikasi; analisis data teknis; analisis
emisi gas rumah kaca; analisis kualitas air; analisis kualitas air aliran; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang
terkomputerisasi; hosting database komputer; memberikan informasi dari indeks dan database informasi yang dapat dicari,
termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, media elektronik, gambar dan konten audio visual, melalui jaringan
internet dan komunikasi; pemrograman komputer untuk pemrosesan data; pemrograman program pengolahan data;
penyimpanan data elektronik; penyimpanan data online; penyimpanan data terkomputerisasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:28:42
540   EtiketJID2021083871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kapuk Kamal Raya No. 32a, Jakarta Utara , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14460

PT. Harum Berkah Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Monica Maria Loppies S.H.,
Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUST.TRÉS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan niaga televisi; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer;

Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan
kit kosmetik; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi
teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet
dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan
data; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan perantara bisnis; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit
kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Manajemen Usaha; Pengiklanan penjualan
melalui pos; Penyebaran bahan untuk iklan; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis
dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Toko parfum; Toko yang menjual kosmetik; iklan
dan layanan pemasaran interaktif; iklan radio; jasa promosi yaitu distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya dan  melalui internet; jasa
strategi pemasaran melalui media sosial; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa
dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things
(IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa
memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); layanan iklan dan
pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi;
memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya,
dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; penyediaan informasi bisnis; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; promosi
penjualan (untuk orang lain); promosi usaha; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik;
publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:36:08
540   EtiketDID2021083872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Master Cheng Yen Bercerita + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Aplikasi mesin kasir online (Program computer);

Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi
perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler;
Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi
telepon yang dapat diunduh; CD-ROM dan DVD permainan
komputer dan program komputer,
yaitu, perangkat lunak yang
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menghubungkan video digital dan
media audio ke jaringan informasi
komputer global; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam
sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam
komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media
digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan
mempromosikan musik dan hiburan musik; Mobile game software; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar
media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan
DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan;
Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data
elektronik, gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh
yang memungkinkan urun daya (crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek;
Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan,
meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara,
video dan data; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik keamanan,
manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan,
manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web,
dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Platform digital;
Program permainan online; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan
dan kesehatan; Telepon Seluler; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular;
alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; alat untuk
pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat
yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para
penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi,
konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu
kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi yang dapat
diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; grafik, gambar dan film yang dapat diunduh; konten audio, video, dan
audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan
rekaman video, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum manusia.; media digital, yaitu video disk digital, disk
serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan serial
televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; nada dering dan musik yang dapat diunduh
untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering
yang dapat diunduh; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau
memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat
lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor
wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima, mengatur, memanipulasi,
memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio,
video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat
lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat
lunak komputer, yaitu,
perangkat lunak komputer untuk
streaming konten media audio-visual melalui Internet, perangkat
lunak komputer untuk streaming
dan menyimpan konten media
audio-visual, pemutar audio dan
video yang dapat diunduh untuk
konten media dengan fungsi
multimedia dan interaktif; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; program
permainan elektronik; rekaman audio dan video yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:36:58
540   EtiketDID2021083873

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OT CRYSTALIN 8+ & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 32
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510 Uraian Barang/Jasa : ===air dalam kemasan; air mineral; air mineral [minuman]; air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:37:09
540   EtiketDID2021083874

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GADING PARK VIEW ZE  5/9  RT.008 RW.011  KEL.PEGANGSAAN DUA  KEC.
KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SANDJAYA RUSLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOELA GOELA EQUIPMENT + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cangkir kertas atau plastik; Cangkir kopi dan cawan; Cangkir teh; Gelas anggur; Gelas toples berdekorasi; Gelas, kotak

makan siang dan wadah makanan; Kemasan wadah gelas untuk makanan; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan
rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang;
piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan
dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pengocok
sayur; Peralatan makan dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka
botol, pengocok koktail, dekanter, wadah botol wine, alat pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; Sendok
kue tart; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Sendok-sendok masak; Talenan; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan
atau minuman untuk penggunaan rumah tangga; Toples Kaca; Tumbler [gelas minum]; Tumbler untuk digunakan sebagai
gelas minum; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian; alat dapur yang
dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat masak bukan listrik; blender makanan non-listrik, untuk keperluan
rumah tangga; blender makanan, non-listrik; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk
persiapan makanan; blok pisau; cangkir; cangkir kardus; cangkir minum; cupcake kue cangkir; garpu memanggang
marshmallow; garpu memasak; garpu penyajian pasta; garpu saji; gelas [wadah minuman]; gelas [wadah]; gelas kertas; gelas
minum isi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; gelas minuman; gelas plastik; gelas teh; mixer dapur, non-listrik;
mixer makanan, non-listrik; mixer makanan, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengocok bumbu; pengocok koktail;
pengocok telur, non-listrik; pengocok, non-listrik; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia;
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok;
peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit,
pemutar; piring hidangan untuk penyajian; piring kertas; piring meja; piring saji; piring sayuran; piring tahan oven; piring teh;
piring untuk hidangan; sandaran sendok; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok es [barware]; sendok es krim; sendok
gula untuk keperluan rumah tangga; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok pencampur [peralatan dapur];
sendok saji; sendok sayur [peralatan meja makan]; sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan
rumah tangga; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; stoples dan piring untuk lilin; stoples kaca [carboys]; stoples
kaca pengawet makanan; stoples kaca penyimpanan; stoples kaca untuk selai dan jeli; stoples kue; stoples lilin [pemegang];
stoples penyimpanan; stoples permen; stoples rempah-rempah; stoples rempah-rempah porselen; stoples terisolasi; stoples
untuk memasak minyak, kosong; talenan kayu untuk penggunaan dapur; tatakan gelas anggur dari logam; tatakan gelas
anggur dari logam biasa; toples; toples dapur; toples gerabah untuk macet dan jeli; toples penyimpanan makanan; toples
plastik untuk keperluan rumah tangga; toples plastik untuk selai dan jeli; toples tembikar; toples untuk selai dan jeli; wadah
hidangan makanan; wadah makanan dan minuman yang terbuat dari plastik (berbahan singkong) dan bio-plastik; wadah
makanan dari foil; wadah penyimpan makanan; wadah penyimpanan makanan sekali pakai; wadah terisolasi untuk makanan
atau minuman, untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:37:29
540   EtiketDID2021083875

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ngoro Industrial Park V-2, Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto - Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61385

PT. MOLION TOYS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Molion
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagasi perjalanan berbahan kain; Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas
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jinjing untuk komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat
dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk paku rak untuk
peralatan berkuda; Dompet dengan RFID; Kantong; Kantong kulit; Kantong pinggul; Kantong untuk penyimpanan hairdryer;
Kantong untuk penyimpanan sendal selop; Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Kantong,
dari bahan kulit, untuk pengemasan; Kerangka untuk kantong; Koper bagasi; Koper bagasi dengan roda; Kulit binatang
berbulu; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Label bagasi; Label bagasi plastik;
Label untuk bagasi perjalanan; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pengikat dan tali dari kulit; Perangkat bepergian
[barang kulit]; RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; Ransel; Ransel anak sekolah;
Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun
bagasi  mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Kulit; Tas
bagasi; Tas berkemah; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas dan barang kulit, yaitu, tas,
dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet
untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar
berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet
wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper;
dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-
anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut
yang digunakan sebagai ransel; Tas surat dari kulit [sampul]; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan
mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid,
ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor,
(semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet
pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas
perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat buku cek; Tongkat berjalan Nordic; alat gendong berbingkai
seperti ransel untuk menggendong bayi; bagasi; bagian karet untuk sanggurdi; bagian logam dari payung; bagian logam untuk
tas; bagian logam untuk tongkat jalan dan tongkat; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; bantalan untuk
sadel kuda; bingkai tas tangan; bingkai untuk payung; bulu binatang; bulu binatang dan kain serta barang-barang yang terbuat
dari bulu binatang; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk
hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia;
dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kecil [tas tangan];
dompet koin kecil; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet
kunci dari kulit imitasi; dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet saku;
dompet serba guna [tas tangan]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang di pergelangan
tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang
dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia;
gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; grip
[tas]; harness terbuat dari kulit; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; jejak
[harness]; kalung anjing peliharaan; kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong alat dijual kosong; kantong gendongan
bayi; kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan; kantong kunci; kantong pelana *; kantong untuk
menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; karakasa [payung kertas Jepang]; kekang [harness]; kekang untuk
hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali [harness]; kerai di sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; koper [bagasi];
koper bagasi tanpa roda; koper berpergian; koper besar dengan dua bagian; koper besar untuk bagasi; koper besar, koper,
tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; kotak terbuat dari kulit; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi; kotak
topi dari kulit imitasi; kubus kompresi disesuaikan untuk bagasi; kulit binatang; kulit binatang berulu; kulit dan bulu binatang,
yang belum diolah atau setengah olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet
[purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin
[kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit halus dan kulit binatang; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; kulit
mentah; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit untuk tali kekang; kulit-kulit halus binatang; label bagasi;
label bagasi atau bagasi; label bagasi dari karet; label bagasi dari karton; label bagasi dari kulit; label bagasi dari logam; label
bagasi dari plastik; label bagasi kertas; label bagasi untuk bagasi travel; moleskin [kulit imitasi]; pakaian hewan peliharaan;
pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; payung golf; payung matahari; payung pintar dengan sensor prakiraan
cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel; payung pintar yang dilengkapi
dengan teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung teras; payung, payung matahari,
dan tongkat jalan; pegangan untuk tongkat dan tongkat jalan; pelana; pelana kuda; pembawa jas pelindung; pembungkus
anjing [pakaian untuk hewan]; pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata
unggas untuk mencegah perkelahian; penutup payung; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi
ransel; penutup untuk sadel kuda; portmanteaux; rangka payung atau payung matahari; rangka tas tangan; ransel; ransel [tas
sekolah Jepang]; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil; ransel pendaki gunung; ransel sekolah; ransel
troli; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk pelana; sepatu bot kuda; sepatu kuda; sepatu kuda dari
logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang]; snoods for dogs
[pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; sporran; tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali
bahu; tali bahu dari kulit; tali jalu; tali kekang; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali leher kuda; tali pengekang untuk anjing; tali
pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat untuk unta; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet
koin; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang bisa
dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk
kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk
pengemasan; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda
motor; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian
(travel) dijual kosong; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja kulit; tas belanja pakai
ulang; tas belanja tekstil; tas bepergian; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bucket; tas buku sekolah;
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tas bumbags; tas dan dompet kulit; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas
hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas kecil dari
kulit; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kulit; tas kulit, koper, dan dompet;
tas kunci; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas musik; tas olahraga; tas
peralatan; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas pinggang; tas
popok; tas pullman; tas pundak; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas sabuk dan tas pinggul; tas
sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk menggendong bayi; tas sepatu bot; tas spons; tas suvenir; tas tangan; tas
tangan kecil [dompet]; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet dan dompet; tas
travel terbuat dari bahan plastik; tas untuk aksesoris perjalanan; tas untuk bepergian; tas wanita; tas-tas kecantikan yang dijual
kosong; tempat label bagasi; tempat label bagasi [barang dari kulit]; tempat surat izin mengemudi; tips yang khusus
disesuaikan untuk tongkat jalan dan tongkat hiking; tongkat jalan; tongkat jalan di daerah berair; tongkat rotan; train case (tas);
ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:39:33
540   EtiketDID2021083876

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GADING PARK VIEW ZE  5/9  RT.008 RW.011  KEL.PEGANGSAAN DUA  KEC.
KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SANDJAYA RUSLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOELA GOELA EQUIPMENT + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memanaskan makanan menggunakan kombinasi udara dan uap; Oven dapur listrik; Peralatan untuk memasak,

memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Tungku masak [oven]; alat listrik untuk sterilisasi dan detoksifikasi
(detoxification) makanan dan benda-benda dengan efek penghilang bau; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk
mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk
mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pengering untuk bahan
makanan; alat pengering untuk bahan makanan untuk keperluan rumah tangga; dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan
rumah tangga; dehydrators makanan, listrik; oven gas; oven listrik; oven memanggang; oven memasak komersial; oven
memasak listrik; oven microwave; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven roti; oven uap listrik untuk
memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; penghangat makanan listrik; pengukus makanan;
pengukus makanan elektrik; pengukus makanan, listrik; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven
pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-
pemasak (cookers) sup listrik; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi
menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri; perangkat penyimpanan
untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki generator potensial listrik pada lemari es dan freezer; tumbuk
membuat mesin kue beras, listrik, untuk keperluan rumah tangga; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol
suhu, selain mesin penjual otomatis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:39:58
540   EtiketDID2021083877

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PAKAL 124, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT JAYA MAS MANDIRI PLUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DR Form
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isolasi kertas; Kertas termal; Map [alat tulis menulis]; amplop; amplop [alat tulis]; amplop kertas untuk kemasan; amplop

surat; buku tulis; gulungan kertas untuk mesin hitung; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kertas HVS; kertas
amplop; kertas fotokopi; kertas komputer; kertas termal dilapisi; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; lakban; selotip [alat tulis];
stopmap===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:41:52
540   EtiketDID2021083878

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GADING PARK VIEW ZE  5/9  RT.008 RW.011  KEL.PEGANGSAAN DUA  KEC.
KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SANDJAYA RUSLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOELA GOELA EQUIPMENT + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin pembuat adonan kue; Mesin pembuat roti/kue/biskuit ( secara elektrik ); Mesin pencetak kue kering/kue basah

(secara elektrik); Mesin pengeringan kue/roti/biskuit (secara elektrik); Mixer listrik untuk mencampur makanan; Mixer makanan
listrik; blender bar, listrik; blender makanan yang dioperasikan dengan listrik dan daya; blender makanan, listrik; blender
makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk keperluan industri; blender, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; blender, listrik, untuk persiapan makanan; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman; blender,
listrik, untuk persiapan minuman; mixer [mesin]; mixer dapur, listrik; mixer genggam listrik untuk keperluan rumah tangga;
mixer listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer makanan industri [mesin]; mixer makanan, listrik; mixer makanan, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pakan pencampuran mesin [pakan mixer]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:44:07
540   EtiketDID2021083879

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ringgit RT 04 RW 01, Desa Ringgit, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo,
Jawa Tengah, 54172

Aziz Ihfaningrum

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEMAN HANAFI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, merah, orange, cream, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Bawang merah goreng; Keripik Keladi; Keripik singkong aneka rasa; Keripik talas; Keripik ubi aneka

rasa; Selai; bakso; bakso ikan; bawang goreng; keripik; keripik buah; keripik kentang; keripik pisang; keripik sayuran; keripik
singkong; keripik talas; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; pisang nugget; selai; selai buah; selai nanas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:45:13
540   EtiketJID2021083880

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Darmo Golf F/16-A, Surabaya
SINTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOKASIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,

sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
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anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Layanan agen tiket online
untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti
hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Pelatihan; Pendidikan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi,
pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi,
film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan
yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Penyediaan majalah on-line di
bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan
manajemen memasak, hotel dan restoran; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi,
komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa,
berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; hiburan; instruksi senam; jasa hiburan
dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa klub musik; jasa pelatihan dan
pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; kegiatan olahraga dan budaya; klub kesehatan, yaitu,
penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan,
yaitu, menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan
karaoke; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur dan melakukan lokakarya online di
bidang nutrisi makanan; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; menyediakan kelas dan seminar di bidang
nutrisi makanan; menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan
rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara
melalui jaringan komputer global; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; pelaksanaan pameran,
peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan
fasilitas olahraga; pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; presentasi pertunjukan musik; produksi
dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau
pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:45:52
540   EtiketDID2021083881

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GADING PARK VIEW ZE  5/9  RT.008 RW.011  KEL.PEGANGSAAN DUA  KEC.
KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SANDJAYA RUSLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOELA GOELA BAKING SUPPLIES + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan

pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bakpao rasa Kacang Merah,
rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang
asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Beras; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bumbu Gulai;
Bumbu instan bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pecel; Bumbu rendang; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu
yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran;
Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Cone snack [makanan ringan
berbahan dasar tepung]; Ekstra ragi untuk makanan; Es cincau; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup
es krim; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer)
dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu; Jus jahe [minuman]; Kecap; Kedelai bubuk untuk
digunakan sebagai makanan; Kopi jahe; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering (pastri); Kue-kue; Kue-
kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Makanan
batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu;
Makanan berbahan dasar tepung; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan ringan berbahan dasar sereal;
Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang
mengandung tepung; Mie; Mie Aceh; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen
kering (organik), somen kering (organik); Mie yang terbuat dari Jagung; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Sirsak
Markisa; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman
berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga mawar;
Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman es krim; Minuman jahe
(teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk
coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk
daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman
temulawak; Nasi, pasta dan mie; Permen Jahe; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula
yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga
berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan,
bumbu, vinaigrettes, mayones; Roti kue-kue semprit; Saffron (rempah-rempah); Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal
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Ikan Teri; Sambal Matah; Sambal Terasi; Sambal bakso; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal tabur; Sediaan untuk
membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan
berbentuk serbuk; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan dari rempah-rempah; Snack Bar (Makanan); Tepung,
roti, ragi, pastri (kue-kue); air madu; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bawang putih cincang
[sambal]; bihun; bihun [mie]; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bumbu dan
bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu olahan [bumbu]; coklat; cuka kurma; daun stevia (pengganti
gula); garam; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau
minuman; gula aren; gula cair; gula gula non-obat; gula kurma; gula madu herbal; gula mentah; gula tebu bubuk; gula tebu
pasir; gula, madu, sirup; irisan kue [kue kering]; jahe yang diawetkan [bumbu]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein
untuk membuat minuman kopi; kembang gula; keripik kacang (gula-gula); kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; kue basah; kue beras; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue pai; kue persik; kue prem; kue pretzel; kue
tar raspberry; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kulit kue; lada [bumbu]; lolipop [gula-gula]; madu; madu
campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu
sirup; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan pengganti
berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan
ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar
tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; maté (minuman infused); mie ayam; mie bebas gluten; mie
goreng; mie instan; mie telur; mie tepung; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman
berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa
manis; minuman berbasis chamomile; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman
dengan bahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman kopi dengan
buah-buahan; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan
dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari
campuran susu dengan bubuk matcha; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; paket makanan yang terdiri dari pasta atau
nasi; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; peach cobbler (kue); perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa
vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; permen; permen gula tanpa obat; petits fours [kue];
produk-produk kopi; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; rempah-rempah
bubuk; roti jahe; sambal; sambal kacang; sambal pedas; saos; saos tomat; sediaan malt barley untuk digunakan dalam
membuat minuman; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; sirup kurma [pemanis alami]; tablet
madu herbal [permen]; tepung beras; tepung bumbu; tepung kacang hijau; tepung kentang untuk makanan; tepung untuk
makanan dan minuman; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:46:21
540   EtiketDID2021083882

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OT CRYSTALIN 8+ & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air dalam kemasan; air mineral; air mineral [minuman]; air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:47:51
540   EtiketJID2021083883

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GADING PARK VIEW ZE  5/9  RT.008 RW.011  KEL.PEGANGSAAN DUA  KEC.
KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SANDJAYA RUSLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOELA GOELA FAIR + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; melakukan pameran dagang; mengatur pameran bisnis;
menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran
(exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk
untuk perusahaan industri dan komersial; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan;
pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; sponsor promosi pameran dagang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 18:59:02
540   EtiketDID2021083884

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GRIYA AGUNG NO. 90 RT. 002 RW. 020 KEL. SUNTER AGUNG KEC.
TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

BARRON KONSTANTIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAIRVEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)

rambut, losion dan jel untuk rambut; balm rambut non-obat; gel kosmetik; kit kosmetik; kondisioner pembersih untuk digunakan
dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa
obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; minyak
rambut; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; sabun cair; sabun krim tubuh; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; shampo rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:00:34
540   EtiketDID2021083885

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Sumberwungu RT. 004 RW. 002 Desa Banjaranyar Kec. Tanjunganom Kab.
Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64482

NURUL KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NATURULY  (termasuk lukisan logo merknya )
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau,, abu - abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis

dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut,
losion dan jel untuk rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner;
Toner wajah (kosmetik); bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; kosmetik;
kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak,
bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss),
balsem bibir, cat kuku; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; lotion untuk keperluan kosmetik; maskara; masker
kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut;
parfum; pemutih gigi (strip dan pasta); pomade rambut; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit
dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan wajah kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum wajah; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; wax
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:01:52
540   EtiketDID2021083886

730 Nama Pemohon : HADI TOENG PEN JUNG
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Alamat Pemohon : Dharmahusada Utara 3/28, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINEZIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,

sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang
pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual
untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket,
pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari,
jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok,
kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket,
pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian
dalam dan pakaian tidur; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana,
manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; pakaian mode/fesyen; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan
rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sepatu
untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos,
Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; topi pesta [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:05:34
540   EtiketJID2021083887

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. P. DIPONEGORO GG. ALWI NO.39 RT.019/000 PELABUHAN KEC.
SAMARINDA KOTA, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75112

SILVIA TANSIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Apotek XS Mart
Merek Kata

566 Arti Bahasa : APOTEK XS Mart artinya pasar atau toko obat XS
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China,

perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; jasa klinik; layanan apotek apotek; layanan klinik gigi; layanan
klinik kesehatan; layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan perawatan medis
disediakan oleh klinik dan rumah sakit; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap,
pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; persiapan resep di apotek;
persiapan resep oleh apoteker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:05:45
540   EtiketDID2021083888

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Buin Pandan, RT. 004, RW. 004, Kel/Desa Karang Dima, Kec. Labuhan
Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 84316

HRERITA DEWI ANGGRAINII

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEC SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink: Biru: Ungu: Kuning: Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
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nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
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kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion
berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik;
pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
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kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-
wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:07:05
540   EtiketDID2021083889

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Bukit Tinggi Indah RT.001, RW.007, Kel. Pakan Labuh Kec. Aur Birugo Tigo
Baleh, Kota Bukit Tinggi, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

IBNU AKBAR HUSAIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Berry Seba Bhirawa S.H.,
Jl. Caringin, Komplek Pasadena Ruko R2 No. 31-33, Kel. Margahayu Utara. Kec.
Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Indonesia, 40224

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CULTURAL LEADING ON THE EARTH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Ikat pinggang; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik

dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan
tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
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mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits)
untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Sandal Gunung; Sarung printing; Sarung tenun bukan mesin; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas,
gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; sandal; sandal jepit; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal
untuk wanita; sepatu; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sol sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:07:42
540   EtiketDID2021083890

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gambiran, RT. 003, RW. 001, Kel/Desa Krajan, Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah, 57557

HEVI DEKANINGTYAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HolyWhite
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
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perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion
berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
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masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik;
pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-
wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
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yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STUDIOParfume
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade

rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian
dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan,
krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma,
dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi
untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan jual beli parfum,
yaitu: isi ulang parfum; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan
wewangian; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet
atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui
Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun,
pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu
sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan
malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan,
ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko parfum; jasa retail
sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan
kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur,
sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut,
pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku
palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku,
cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet,
dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian
dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian,
tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian,
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alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang
disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-
tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-
kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; penjualan ritel dan
grosir parfum; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
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:

:
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Bukit Wahid Regency Oryza 3A-3B, RT. 002, RW. 011, Kel/Desa Manyaran, Kec.
Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50147

RA DWI RAHAYU WIDISARI, SE.,DPLCIBTAC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: W Double You
Merek Kata dan Lukisan

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:10:49
540   EtiketDID2021083893

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: German Rt. 001 Rw. 004, Geman, Kecamatan  Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa
Timur, 62256

Ninik Suprapti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: El Zeebad
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda, ungu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; baju; baju batik; baju busana muslim; baju setelan; pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:12:00
540   EtiketDID2021083894

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dharmahusada Utara 3/28, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
HADI TOENG PEN JUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINEZIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet paspor; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan; Tali untuk tas; Tas pundak pria dan wanita; Tas-tas;

gantungan kunci; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung,
tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk
bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; penutup tas; ransel sekolah; sabuk kulit; tas;
tas belanja kanvas; tas malam; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses],
dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas rajutan; tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu
kredit dan tempat kartu panggilan.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:12:14
540   EtiketDID2021083895

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIAMOND DNA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk

Halaman 837 dari 1263



pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik];
krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:15:35
540   EtiketJID2021083896

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SCTV Tower, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Gelora, Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT Surya Citra Televisi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBOMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Indonesian Box Office Movie Awards
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak

dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi
film; Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas,
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komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca
produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa
hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-
masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan, yaitu, jasa penyediaan program hiburan
dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda melalui televisi,
satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program hiburan dan konten tersebut
hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan
menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme;
Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan komputer dan video dan
pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar permainan komputer dan
video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-
demand; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi,
pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi,
film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser,
pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip
dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah,
majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip
multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang
musik; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa penerbitan
elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter
petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio;
prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan
program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat
digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer;
jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam
nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan
komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan
animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu,
program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung;
pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan
pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum;
penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses
melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites)
dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video;
penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa
pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio,
program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan hiburan,
olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui
jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel;
Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan
webcast yang berkelanjutan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa-
jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui media audio dan video; Judul film
(hiburan); Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video,
grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan,
olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang
sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan
dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan
untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang
mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan
hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi
yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan
komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan
hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan
tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program
radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan,
yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet;
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Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan video secara online; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan,
layanan penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan produksi program film,
televisi dan radio; Layanan produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan yang
menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival,
kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mendistribusikan dan menyediakan
musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data
teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian
penghargaan musik dan televisi; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film
dan konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan
basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film
dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai film dan acara televisi; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang berlangsung melalui
jaringan komputer global; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang lain;
Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Pemutaran dan penyewaan
film; Penyedia konten melalui situs web; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet,
jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan gambar dan film karakter animasi  berbentuk serial televisi dan film melalui Internet,
jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan
juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online; Persiapan untuk program televisi;
Presentasi film; Presentasi video musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi acara televisi; Produksi dan
distribusi film; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi
dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan
kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi
olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial
dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan
elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan
dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi film; Produksi hiburan
dalam bentuk seri televisi; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi program radio atau
televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi animasi; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi,
ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan
video; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif,
film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang
berkaitan dengan acara bulutangkis; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi,
komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa,
berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; aplikasi make-up untuk aktor televisi;
distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk
pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial
televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem
televisi kabel; film distribusi; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung
di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat serial
televisi animasi dan aksi langsung; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio
dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan televisi; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
program televisi atau radio; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi
dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten
audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer
dan permainan video; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui
layanan streaming; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan film,
gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di
internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film,
gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di
internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu program televisi dan
radio yang menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa
hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan,
yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan
olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat diunduh;
jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para
pengguna untuk menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan
menerbitkan konten permainan video interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan
komputer global, internet dan jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; jasa pendidikan,
mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan
online; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa produksi film; jasa produksi program televisi, yaitu,
menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa-jasa hiburan dan
pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto,
grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa informasi
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tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa
pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa penyuntingan
(edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan video; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk
persediaan (supply) data elektronik, teks, audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip;
jasa-jasa produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah
produksi video dan audio; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi
pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas
online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas virtual/maya (virtual reality); jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang
mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; komposisi dan produksi musik untuk video
dan film; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan
hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program
televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film,
acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi,
ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan
film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu;
layanan hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan televisi; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan
olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan
kompetisi untuk mendorong penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas
tertambah (augmented reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras
hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan oleh pemain video game; layanan penerbitan video digital, audio
dan multimedia; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video, pertunjukkan
televisi dan film; layanan perekaman audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan produksi
konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan
konten hiburan; layanan produksi video musik; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan studio film dan televisi;
layanan studio televisi; melakukan kompetisi di Internet; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel,
dan layanan on-line; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet;
memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan
peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan
musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan,
hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengadakan
konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna dan iklan online; mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur
acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan
mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan menyelenggarakan
kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur
festival film; mengedit rekaman video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; menyediakan acara
televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-
demand; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan informasi online mengenai
serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara online melalui
jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya
yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis; menyediakan
konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast
dan siaran web; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online;
menyediakan layanan hiburan radio dan televisi; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan
teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi online yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan video; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi,
film, dan konten multimedia serta informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.;
menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam
bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan sumber
interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan
musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa; menyediakan video online, tidak dapat diunduh;
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menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi
festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi pemutaran film; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku,
majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi,
proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengeditan
program radio dan televisi; pengeditan program televisi; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi program
radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; penguasaan audio untuk video
dan film; penulisan skenario layar televisi; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line;
penyediaan film (movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan
film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya
menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang
tidak dapat diunduh; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer
dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi,
penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online,
jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter
animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan permainan
video; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan klip video yang
tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau
berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan
multimedia melalui suatu situs web; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
nirkabel; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi;
penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program
televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak dapat di download);
penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online melalui Internet
atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan video yang tidak dapat diunduh melalui suatu situs web
dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyelenggaraan festival film; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat televisi;
penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik,
dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi
(sharing) gambar dan video; penyewaan program televisi; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan audio;
perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi, dan
distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi film;
produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi dan distribusi (selain
transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player
media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan
multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio dan televisi;
produksi dan distribusi program televisi; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyewaan film,
film video, program radio dan televisi; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak;
produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan
video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi film di studio; produksi film pita video;
produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi
dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi film televisi; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film,
film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi fitur televisi; produksi hiburan dalam
bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan
dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung dan fitur
televisi; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas,
dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang ditampilkan dalam
episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi pertunjukan film dan video;
produksi pertunjukan televisi; produksi podcast video; produksi program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain
untuk keperluan periklanan; produksi program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi
program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program
televisi; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program
televisi teks tertutup; produksi program televisi untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan
di telepon seluler; produksi program televisi, televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio;
produksi program-program televisi; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital;
produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman video; produksi studi film; produksi televisi, radio dan film; produksi
video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; program televisi yang sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang
sedang berlangsung yang menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan,
program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; publikasi permainan video;
rekaman audio dan produksi untuk video dan film; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:16:51
540   EtiketDID2021083897

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma UIC lt. 4 Jl. Gatot Subroto Kav. 6-7 Jakarta , Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT. INTI EVERSPRING INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROYALKU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); insektisida; insektisida untuk

keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk
keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:17:13
540   EtiketDID2021083898

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ancol Selatan RT. 005 RW. 007, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

ROGER PUTRA KUSUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKINCATION (termasuk lukisan logo merk nya)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis

dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut,
losion dan jel untuk rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner;
Toner wajah (kosmetik); bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; kosmetik;
kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak,
bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss),
balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pemutih gigi (strip dan pasta); pomade rambut; sediaan
kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum wajah; sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:17:34
540   EtiketDID2021083899

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MELANO WHITE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik];
krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:18:31
540   EtiketJID2021083900

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MOCHTAR OBING NO. 6, RT.002/RW.002, KEL. GUNUNGPARANG, KEC.
CIKOLE, KOTA SUKABUMI, JAWA BARAT, Kota Sukabumi, Jawa Barat

CV. OXO WAREHOUSE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OXO WAREHOUSE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Jasa perdagangan; Layanan toko serba ada dan ritel; Toko komputer dan aksesoris; Toko perabotan;

Toko serba ada; Toko-toko Grosir Elektronik; agen impor-ekspor; jasa-jasa penyediaan barang; minimarket; perdagangan
barang; toko; toko bangunan; toko eceran; toko elektronik; toko grosir; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor,
barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan,
tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-
kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar,
meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah,
rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung; toko penjualan alat-alat rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:21:17
540   EtiketJID2021083901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Kepuh Rt.02/03 Ds Legonkulon Kec Legonkulon Kab Subang, Kabupaten
Subang, Jawa Barat, 41254

Taufik Hidayat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Moslife
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Biru Navy, Orange Gradasi
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko eceran secara online; Layanan toko ritel online; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang

menampilkan pakaian, alas kaki; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:24:19
540   EtiketDID2021083902

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DK. KEBON TENGAH KEDUNGPATANGEWU, RT. 07 RW. 04, DESA.
KEDUNGPATANGEWU,  KEC. KEDUNGWUNI, KAB. PEKALONGAN, JATENG,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

GALUH PRABOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AR-STORY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, ORANYE, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; celana chinos; kaos; pakaian wanita; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:24:32
540   EtiketDID2021083903

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Margomulyo No.46 B-11, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
SANTOSO UTOMO, TJIOE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAGAS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan akan secara khusus mencakup cairan khusus silikon untuk digunakan
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dalam berbagai aplikasi/penerapan, seperti bahan tambahan untuk digunakan dalam getah pohon karet/lateks, zat pelepasan
jamur (mold) dan zat pengendali busa; Cairan anti-karat; Lem PVC; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem polivinil asetat /
lem putih; Lem-lem untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat, selain untuk keperluan alat
tulis atau keperluan rumah tangga; Zat pencegah karat untuk menghilangkan bunyi derit dan pelumas serbaguna; bahan kimia
pengelasan; bahan kimia untuk digunakan dalam pelapisan logam; bahan kimia untuk mencegah pertumbuhan jamur; cairan
kimia pencegah karatan; desikan yang digunakan dalam kemasan/pengemasan untuk mencegah jamur, lumut, karat, korosi,
dan efek merusak lainnya dari kelembaban; fluks pengelasan logam; gas pelindung untuk pengelasan; komposisi kimia untuk
digunakan dalam pelapisan krom; komposisi kimia untuk pelapisan logam; komposisi pemadam api dan pencegahan
kebakaran; lem gelatin untuk keperluan industri; lem lateks untuk keperluan industri; lem untuk penyelesaian dan pelapisan
dasar; perekat gasket mobil; perekat untuk keperluan industri; resin sintetis untuk keperluan industri, yaitu pelapis cetakan dan
pelapis berbasis resin yang memiliki sifat anti-lengket dan pelumasan; sediaan bahan kimia pelapis dinding, lantai dan langit-
langit yang digunakan untuk pencegahan kebakaran di bangunan; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan
dengan beton; sediaan kimia untuk menghilangkan karat; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur; zat perekat untuk
digunakan dalam industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:25:47
540   EtiketDID2021083904

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jogo Rt.002 Rw.002, Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur, 62281

Siti Mukhoyyaroh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mazaya Rice + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:28:11
540   EtiketDID2021083905

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma UIC lt. 4 Jl. Gatot Subroto Kav. 6-7 Jakarta , Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT. INTI EVERSPRING INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMITRON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); insektisida; insektisida untuk

keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk
keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:32:24
540   EtiketDID2021083906

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma UIC lt. 4 Jl. Gatot Subroto Kav. 6-7 Jakarta , Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT. INTI EVERSPRING INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMICRON
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); insektisida; insektisida untuk

keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk
keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:32:58
540   EtiketDID2021083907

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lilin-lilin Lancip; lampu malam [lilin]; lilin *; lilin aroma aromaterapi; lilin beraroma; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin

tealight; lilin untuk penerangan; lilin wangi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:40:22
540   EtiketDID2021083908

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mloko Rt. 001 Rw. 003,  Gempoltukmloko, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur, 62281

Khoirotun Nisa’, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bunda Ayu + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, kuning, putih, cokelat, hitan. hijau. kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:40:48
540   EtiketDID2021083909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ngoro Industrial Park V-2, Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto - Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61385

PT. MOLION TOYS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Molion
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bak bukan dari logam; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Bangku sekrup bukan dari logam; Bantalan kasur;

Bingkai dan lingkaran bordir; Bingkai kayu; Blok cermin; Bungs, bukan dari logam; Cermin LED; Cermin saku; Cermin saku
untuk tas; Dasar kasur; Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau
foil plastik untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Dipan;
Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton; Elemen penutup dan
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pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton  untuk digunakan berhubungan pemasaran
digital yang diarahkan; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton
untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk-produks kemasan dan
pengemasan; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gentong bukan dari logam;
Jendela dalam yang tidak tembus pandang (mebel); Kaitan bingkai gambar; Kastor mebel, bukan dari logam; Kayu tenun
(mebel) atau anyaman dari kayu; Kotak penyimpanan (furnitur); Kunci bukan dari logam; Kursi pada bingkai skid; Kursi tamu
(sofa); Kursi tukang cukur; Lemari anak-anak; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari kaca; Lemari kecil; Lemari
makan; Lemari rias; Lemari sayur  aluminium; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang
digantung; Meja [Perabotan]; Mur, bukan dari logam; Paku, pasak, mur, sekrup, paku payung, baut, paku keling dan kastor,
bukan dari logam; Papan kerangka tempat tidur (kayu); Pengunci bukan dari logam untuk wadah-wadah; Penopang untuk
mencegah jatuhnya furnitur; Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya,
atau plastik; Perlengkapan Pintu terpasang bukan dari logam; Pintu berhenti berbentuk binatang, bukan dari logam atau karet;
Reservoir, bukan dari logam atau dari bata; Ring, bukan dari logam, bukan dari karet atau serat vulkanisir; Rotan [bahan
belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Rotan sintetik; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur); Simpai tong
bukan dari logam; Sofa dinding; Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur
dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur lipat; Tempat tidur sorong; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan;
Tepi tepi terbuat dari kayu dan pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; Tikar tetap rekat untuk mencegah jatuhnya
furnitur; Tulang hewan [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Wadah  dari plastik untuk kemasan; Wadah
kemasan industri dari kayu, bambu atau plastik; Wadah untuk pengangkut, bukan dari logam; baki, bukan dari logam *;
bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua anak tangga, bukan dari logam; bangku gergaji [perabot];
bangku kamar mandi; bangku kecil; bangku kerja; bangku lapangan golf; bangku lipat; bangku luar; bangku piknik; bangku
sekolah; bangku taman; bangku teras; bangku untuk bidang olahraga; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot] dari
logam; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal kasur; bantal untuk furnitur; bantalan kasur dipasang; bantalan terasa
untuk kaki furnitur; barel, bukan dari logam; basis tempat tidur dipan; baut jangkar, bukan dari logam, untuk digunakan dalam
konstruksi jembatan; baut, bukan dari logam; bingkai bordir; bingkai cermin; bingkai foto; bingkai foto logam mulia; bingkai foto
yang terbuat dari kertas; bingkai foto yang terbuat dari kulit; bingkai foto, bukan dari logam mulia; bingkai furnitur; bingkai
gambar; bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; braket rak, bukan dari logam; cabinet [perabot]; cermin; cermin
[kaca perak]; cermin [perabot]; cermin cukur; cermin dekoratif; cermin ditingkatkan oleh lampu listrik; cermin genggam [cermin
toilet]; cermin kamar mandi; cermin kompak pribadi; cermin loker; cermin loker magnetik; cermin tangan silikon; cermin toilet;
cetakan untuk bingkai foto; chadansu [lemari untuk layanan teh]; coaster karpet untuk melindungi kaki furnitur; colokan untuk
bak cuci, bukan dari logam atau karet; colokan untuk bak mandi dan bak cuci bukan dari logam atau karet; colokan untuk
pancuran, bukan dari logam atau karet; dasar kasur; dasar tempat tidur; daun meja; dipan untuk bayi; dipan-dipan; dipan-
dipan (divans); dispenser untuk kantong limbah anjing, diperbaiki, bukan dari logam; display berdiri kardus menjadi furnitur;
dock cleat, bukan dari logam; dudukan cermin; engsel, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam, untuk pintu dan jendela;
figur tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur bambu; furnitur bar; furnitur bean
bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kamar mandi; furnitur
kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur khusus; furnitur kolam renang; furnitur luar ruang dari plastik;
furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur luar ruangan dari logam; furnitur modular; furnitur outdoor dari kayu; furnitur
rotan; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur taman dari aluminium; furnitur
taman dari kayu; furnitur taman dari logam; furnitur taman dari plastik; furnitur taman, bukan dari logam; furnitur tanpa rangka,
yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur terbuat dari rotan; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur wallpaper;
furnitur yang dapat diubah; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur
kapuk, kasur pegas/per; gagang mebel dari plastik; gagang mebel, bukan dari logam; gantungan cermin, bukan dari logam;
gantungan handuk [furniture]; gelang identifikasi, bukan dari logam, untuk rumah sakit; gerbang berhenti, bukan dari logam
atau karet; gerbang keselamatan, bukan dari logam, untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; gerbong makan
malam [furniture]; gerobak beroda yang secara khusus diadaptasi untuk peralatan audiovisual [furnitur]; gulungan gulungan,
bukan dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; gulungan selang kebun yang dioperasikan dengan tangan, bukan dari
logam; gulungan, bukan dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; hobnail, bukan dari logam; jangkar pengikat, bukan
dari logam, untuk mengamankan gambar ke dinding; jendela berhenti, bukan dari logam atau karet; jerigen, bukan dari logam;
kaca aluminium (cermin); kaca bingkai; kaca cermin lembaran untuk penggunaan umum; kaca lapis aluminium (cermin); kaca
perak [cermin]; kait gelas, bukan dari logam; kait pintu, bukan dari logam; kait topi, bukan dari logam; kait, bukan dari logam;
kait, bukan dari logam, untuk gantungan pakaian; kaki untuk furnitur; kapsul [wadah non-logam]; karya seni yang terbuat dari
ambar; karya seni yang terbuat dari bambu; kastor, bukan dari logam; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur
berkemah; kasur berkemah tiup; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur
dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur perlatex; kasur
tiup; kasur tiup untuk digunakan saat berkemah; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; kasur toppers; kasur udara; kasur
udara untuk digunakan saat berkemah; kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk keperluan medis;
kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; katup, bukan dari logam, selain dari bagian mesin; katup, bukan dari logam, untuk
wadah; kemasan wadah dari kayu atau plastik; kerah pipa, bukan dari logam; kerang; kerang laut; kerang tiram; kerang, tidak
dikerjakan atau setengah dikerjakan; keranjang belanja supermarket genggam, bukan dari logam; keranjang, bukan dari
logam; klem kabel, bukan dari logam; klem, bukan dari logam; klip pipa, bukan dari logam; klip plastik untuk menyegel tas;
kotak penyimpanan (mebel) untuk peralatan perawatan kuda; kotak peralatan dan troli (bukan dari logam) (furnitur); kursi
[kursi]; kursi disesuaikan untuk digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi santai; kurung bingkai foto;
kutub, bukan dari logam; laci [bagian furnitur]; laras, bukan dari logam; layar [furnitur]; layar terbuat dari buluh [furnitur]; layar
terbuat dari pengganti buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh [furniture]; lemari; lemari baju aluminium;
lemari berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari handuk; lemari indeks
[furniture]; lemari kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari komputer [perabot]; lemari obat; lemari
pajangan; lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam; lemari piring; lemari untuk layanan teh; lemari-lemari termasuk
lemari pakaian, lemari besi dan buffet; mebel; mebel dari logam untuk berkemah; mebel dari rotan; mebel tebu; meja; meja
centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja ganti untuk bayi; meja kerja; meja komputer; meja rias tiga
cermin; meja teh; meja tulis; melihat bangku menjadi furnitur; memperluas lengan, bukan dari logam, untuk membubuhkan
sekrup; memuat batang pengukur, bukan dari logam, untuk gerbong kereta api; model [ornamen] dari tulang, gading, plester,
plastik, lilin atau kayu; model skala [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; nomor rumah, bukan dari
logam, tidak bercahaya; obeng, bukan dari logam; ornamen tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu, selain hiasan pohon
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Natal; palet, bukan dari logam; panel kayu dekoratif [furnitur]; papan nama bukan dari logam; partisi kantor bergerak [furniture];
pasak sepatu dan pasak sepatu, bukan dari logam; patio furniture dari kayu; patio furniture dari logam; patio furniture dari
plastik; patung desktop yang terbuat dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patung tulang; patung tulang atau
gading; patung-patung [patung] dari tulang atau gading; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu;
pegangan bak mandi, bukan terbuat dari logam; pegas pintu, bukan dari logam, bukan listrik; pelampung, bukan dari logam;
pelindung bumper untuk dipan, selain sprei; pemegang cetak biru [furnitur]; pemirsa pintu, bukan dari logam [tidak diperbesar];
penutup furnitur yang terpasang; penutup plastik untuk wadah; penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari kertas;
penutup, bukan dari logam, untuk wadah; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang,
gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; peti
kayu; peti laci; peti untuk mainan; peti, bukan dari logam; piala kayu, gabus, alang-alang, tebu, anyaman, tanduk, tulang,
gading, tulang ikan paus, kulit, kuning, bunda mutiara, meerschaum atau dari plastik; piala kolom kayu, gabus, buluh, tebu,
anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan, kulit, kuning, bunda mutiara, meerschaum atau dari plastik; pin pasak, bukan
dari logam; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; pintu untuk furnitur; pita identifikasi, bukan dari logam, untuk sistem
pengumpulan darah; pita kayu; plak dari tulang, gading, plastik, lilin atau kayu; plak dinding dari tulang, gading, plester, plastik,
lilin atau kayu; plat bentuk L dan plat kenegaraan bukan dari logam; pondok, bukan dari logam; produk anyaman rotan; pusat
hiburan [furnitur]; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak untuk lemari arsip; rak, bukan dari logam; rantai,
bukan dari logam; rel pakaian; rel tempat tidur; rotan; rotan, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; rumah tangga cor batu
dan furnitur taman; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; sekrup pengikat, bukan dari logam, untuk kabel;
sekrup, bukan dari logam; selimut untuk pakaian [lemari pakaian]; shikibuton [kasur jepang]; shims, bukan dari logam; sisipan
plastik dipasang untuk digunakan sebagai pelapis wadah; sisipan plastik untuk digunakan sebagai pelapis wadah; slider
furnitur non-logam; sofa; sofa bambu; sofa buluh; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan; sofa taman; sofa
yang bisa diperpanjang; staybolts, bukan dari logam; sumbat botol, bukan dari kaca, logam atau karet; sumbat kayu untuk
wadah kemasan industri; tabung plastik; talenan [tabel]; tangga, bukan dari logam; tangki air untuk keperluan rumah tangga,
bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan, bukan dari
logam atau dari batu; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot; tarikan keramik untuk furnitur; tarikan keramik untuk lemari;
tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tarikan laci dari plastik atau kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, gading,
tulang ikan, kulit, amber, ibu dari mutiara, meerschaum dan pengganti untuk semua bahan ini; tarikan, bukan dari logam;
tempat tidur; tempat tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur
diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur hewan; tempat tidur kapsul;
tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat
tidur portabel; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tirai buluh, rotan
atau bambu [sudare]; tokoh terbuat dari rotan; tong, bukan dari logam; toppers kasur dipasang; trim laci, bukan dari logam;
trim pintu, bukan dari logam; tulang hewan, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; tulang punggung; tulang tidak
dikerjakan atau setengah dikerjakan; tulang, tanduk, gading, tulang ikan paus atau induk mutiara yang belum di olah dan semi
diolah; tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau belum dikerjakan; tutup kayu untuk wadah
kemasan industri; tutup sumbat plastik untuk wadah kemasan industri; ubin cermin; ukiran tulang; unit dinding [furnitur]; wadah
apung, bukan dari logam; wadah bambu anyaman tangan untuk penyimpanan; wadah bambu anyaman tangan untuk
penyimpanan atau transportasi; wadah bambu anyaman tangan untuk transportasi; wadah drainase minyak, bukan dari logam;
wadah kemasan dari plastik; wadah obat plastik untuk penggunaan komersial; wadah pengemasan industri dari bambu;
wadah pengemasan industri dari kayu; wadah pengemasan kayu; wadah penyimpanan plastik untuk kegunaan komersial atau
industri; wadah penyimpanan plastik untuk penggunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan tujuan umum, bukan dari
logam; wadah penyimpanan yang bisa dilipat, bukan dari logam; wadah penyimpanan, bukan dari logam; wadah transportasi
dan penyimpanan untuk aromatik, bukan dari logam atau dari batu; wadah, bukan dari logam [penyimpanan, transportasi];
wadah, bukan dari logam untuk penyimpanan atau transportasi; wadah, bukan dari logam, untuk bahan bakar cair; wadah,
bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut; wadah, bukan dari logam, untuk menyimpan beras; wadah, bukan dari
logam, untuk penggunaan komersial; wadah, bukan dari logam, untuk transportasi; workstation komputer [furnitur]; yo [kasur
tradisional Korea]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:44:17
540   EtiketDID2021083910

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.GONGSENG RAYA NO.14 RT.003/001  KEL.BARU  KEC.PASAR REBO
JAKARTA TIMUR , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13780

DIMAS PRAMANA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Frisch
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,

pensil alis dan eyeliner; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Sabun Mandi; Sampo; bedak;
bedak bayi; bedak krem; bedak tabur; bedak wajah; bedak wajah ditekan; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; foundation cair; gel pasta gigi; kondisioner sampo; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik;
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krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dasar bedak; lipstik; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa
obat; lotion masker tubuh; lotion tahan usia; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk perawatan tubuh; make-up bedak;
make-up dasar bedak; make-up tubuh; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; pasta gigi;
pelembab anti-penuaan; pelembab tubuh; pemerah pipi; pemerah pipi cair; sabun cair; sabun krim tubuh; sabun mandi cair;
sachet parfum; sampo; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; susu pelembab tubuh; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:47:20
540   EtiketJID2021083911

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kadipaten Rt.001/Rw.004, Gatak, Delanggu, Klaten
JIMY SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan telekonferensi multimedia berbasis web, konferensi

video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna untuk melihat, berbagi, mengedit, dan mendiskusikan
isi dokumen, data, dan gambar secara simultan dan asynchronous (proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan
urutan yang ada ) oleh para peserta melalui browser web; Transmisi elektronik untuk pihak lain atas informasi sekuritas dan
keuangan melalui jasa penghubung komputer, yaitu, mengkomunikasikan dan routing informasi perdagangan yang melibatkan
jasa pesanan, memasukkan dan melaksanakan, untuk pihak lain melalui jaringan komputer global; jasa penyediaan forum on-
line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan
presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; layanan gateway
telekomunikasi; layanan komunikasi dan transmisi video dan audio; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan
layanan tersebut di atas; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan
melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan penyiaran video; layanan perutean dan sambungan
telekomunikasi; layanan pesan suara; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan streaming televisi; layanan streaming
video, audio dan televisi; layanan telekomunikasi disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan
telekonferensi dan konferensi video; layanan transmisi suara; layanan videophone; menyediakan forum online untuk
pengiriman pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan layanan komunikasi suara melalui
Internet; menyediakan layanan obrolan suara; pengiriman pesan dan gambar; pengiriman pesan instan; penyediaan akses ke
jaringan on-line elektronik untuk pengambilan informasi; penyediaan layanan konferensi video; penyewaan peralatan
telekomunikasi; penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; penyiaran
nirkabel; penyiaran video dan transmisi film dan film melalui Internet; penyiaran video melalui Internet; siaran audio; siaran
program radio dan televisi; siaran radio dan televisi; siaran televisi; telekomunikasi; transmisi berita; transmisi berita dan
informasi terkini; transmisi data; transmisi data, suara dan gambar melalui satelit; transmisi elektronik nirkabel dari sinyal
suara, data, faksimili, gambar dan informasi; transmisi informasi; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi
online; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi konten audio dan video melalui satelit; transmisi podcast;
transmisi program radio dan televisi; transmisi siaran audio dan video digital melalui jaringan komputer global; transmisi suara,
video, dan informasi; transmisi video; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten
audio, dan informasi melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:50:54
540   EtiketJID2021083912

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku personal  +  lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan; Jasa desain, pengembangan, peminjaman dan penyewaan

komputer dan peranti lunak komputer untuk layanan perbankan dan keuangan; Jasa pengembangan lingkungan virtual online
untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter
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elektronik (jasa komputer); Jasa penyediaan mesin pencarian untuk mendapatkan data yang menampilkan informasi di bidang
berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; Jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan
transaksi, identifikasi, dan informasi keuangan; Layanan perangkat lunak sistem komputer; Penelitian di bidang manajemen
bisnis; Pengembangan manajemen bisnis standar sukarela; desain dan pengembangan perangkat lunak pengambilan data;
desain perangkat lunak basis data komputer; desain perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak sistem operasi;
hosting situs web online untuk membuat dan hosting situs web mikro untuk bisnis; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak
basis data; instalasi perangkat lunak basis data; instalasi perangkat lunak komputer; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi
komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan
menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi
buku besar yang didistribusikan; konsultasi IT  di bidang manajemen hubungan pelanggan, keuangan dan administrasi,
sumber daya manusia, penggajian dan pemrosesan dokumen; konsultasi di bidang pemrograman dan pengembangan portal
e-bisnis; konsultasi perangkat lunak komputer; layanan komputer dan teknologi untuk mengamankan informasi pribadi dan
keuangan; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; layanan perangkat lunak yang tidak bisa diunduh yang berisi
informasi keuangan serta basis data catatan publik untuk digunakan sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda,
dan penilaian resiko korporasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak bisnis yang tidak dapat diunduh;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan
menghasilkan laporan; pembaruan perangkat lunak komputer; pembaruan perangkat lunak pengolahan data; pembuatan
perangkat lunak; pemeliharaan perangkat lunak basis data; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis data;
pengembangan perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak basis data komputer; pengembangan perangkat lunak
komputer; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk intelijen bisnis, wawasan proses bisnis,
anlisa data, manajemen informasi, manajemen pengetahuan, manajemen hubungan dengan pelanggan, serta sumber
perusahaan dan manajemen resiko; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk menyimpan,
mengelola, melacak, dan menganalisa data bisnis; penyediaan perangkat lunak aplikasi; penyediaan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat/nilai bisnis dan organisasi;
penyewaan perangkat lunak basis data komputer; penyewaan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat lunak
komputer untuk manajemen keuangan; penyewaan perangkat lunak untuk manajemen basis data; penyewaan perangkat
lunak untuk pemrosesan data; penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan; penyimpanan informasi bisnis secara
elektronik; penyimpanan informasi bisnis yang terkomputerisasi; penyimpanan informasi keuangan secara elektronik; rekayasa
Perangkat Lunak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:51:19
540   EtiketJID2021083913

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Master Cheng Yen Bercerita + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Iklan secara online; Iklan

secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa konsultasi
bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan
rekayasa perangkat lunak; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa mempertemukan
penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar
pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat
diunduh; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko on-line dan
gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala
keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat
dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat
dan asesoris olahraga; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan iklan, pemasaran
dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang
lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
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proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan promosi
dan publisitas; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Pengiklanan di surat
kabar; Pengoptimalan situs web; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan
tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu,
obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak
mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan
buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan
multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook,
kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna
digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo
pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler,
telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop
rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem
penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU),
monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan
pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan
rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis,
batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan
atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara
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(tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut
dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan
hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette
dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk
pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup
kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir,
ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan
make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali
benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat
kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas,
tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyajian barang di media
komunikasi untuk tujuan ritel; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui
jaringan komputer; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; Pusat belanja melalui internet; Toko handphone dan asesoris; bantuan manajemen komersial atau industri;
bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; iklan komersial televisi; iklan televisi; input,
kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan, promosi dan
/ atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko
retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup
kepala, dan alas kaki; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara
metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; kompilasi direktori untuk
penerbitan di Internet; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi
informasi; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan berlangganan, yaitu,
penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan iklan dan
manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen;
layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan
pemasaran online; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana
pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh
mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan
mainan; layanan promosi dan iklan melalui internet; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis untuk pengoperasian
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi bisnis
di bidang media sosial; memberikan informasi bisnis melalui Internet; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk
tujuan promosi; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam
melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan
industri dan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran internet; pemasaran media
sosial; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan
data; penyebaran materi pemasaran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi manajemen bisnis;
penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan
multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyimpanan data dan
pemrosesan data; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer)
media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); proses
administrasi pesanan pembelian; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:52:23
540   EtiketDID2021083914

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Ngaglik, RT. 002, RW.007, Kel/Desa Sidorejo, Kec. Bendosari, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57527

DEMOKRATOS GUNTUR FASHAB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : NAIRA
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Hijau; Kuning; Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Jintan

Hitam (Herbal); Krim obat herbal; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak jintan
Hitam (Herbal); Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan
termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Protein
untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-
bahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Suplemen diet,
nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet,
suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik
dan non-organik; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak
herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; kapsul
tambahan herbal pria; krim herbal untuk keperluan medis; obat dan salep herbal; obat herbal; obat luar berbahan baku herbal;
obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pil herbal untuk
pengobatan diabetes; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; sediaan
herbal untuk keperluan medis; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal
untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; suplemen dan sediaan herbal;
suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk
membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen
makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan di alam infus herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal
campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen nutrisi dalam sifat
ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; tablet hisap pelega tenggorokan madu
herbal; teh herbal untuk tujuan pengobatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:52:47
540   EtiketDID2021083915

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ngoro Industrial Park V-2, Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto - Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61385

PT. MOLION TOYS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Molion
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baskom; Botol termos untuk air dingin; Garpu saji dari plastik; Gelas anggur; Gelas toples berdekorasi; Gelas, kotak

makan siang dan wadah makanan; Kaca setengah jadi untuk digunakan dalam seni industri, laboratorium, medis, dan kimia;
Kepala sikat gigi listrik; Ketel besi; Kuas untuk kosmetik; Kyusu [teko gaya Jepang], bukan dari logam mulia; Mug keramik;
tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik
dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Nampan
untuk keperluan rumah tangga; Panci dan wajan masak [non-listrik]; Pemegang untuk sikat gigi; Pemeras tabung pasta gigi;
Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pengganti kepala sikat gigi; Penopang Pisau di meja; Penopang pisau; Peralatan dan
wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok; Peralatan makan, peralatan
masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Piring; Piring dari
bahan organik (daun jati); Piring makan; Rak Piring; Sendok saji; Sendok saji dari plastik; Serok penggorengan; Sikat
Maskara; Sikat debu mantel; Sikat gigi (manual dan listrik); Sikat gigi dan benang interdental; Sikat gigi dengan ujung
berumbai; Sikat gigi jari; Sikat gigi untuk gigi buatan; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi,
lidah dan gusi; Sikat interdental dengan kuas dan pegangan; Sikat pembersih lidah; Sikat untuk keperluan pribadi; Spons
gosok; Spons gosok untuk mencuci piring; Spons untuk keperluan rumah tangga; Spons untuk membersihkan instrumen
medis; Tatakan; Tatakan Kue; Tatakan gelas, bukan dari kertas; Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen; Teko
teh; Tempat Spon; Termos air; Termos es; Toples Kaca; Toples untuk makanan hewan peliharaan; Tumbler [gelas minum];
Tumbler untuk digunakan sebagai gelas minum; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Wajan anti lengket; Wajan ceper
(peralatan masak); alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas piring dari karet; alas piring dari kayu; alas piring dari
kulit; alas piring dari logam; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alat
penuang untuk penggunaan rumah tangga; alat untuk sandaran sumpit; ampul gelas untuk pengobatan, kosongkan; aplikator
kosmetik; artikel untuk keperluan pembersihan; bahan untuk pembuatan kuas; baskom [mangkuk]; baskom [wadah]; baskom
cuci (mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi); baskom cuci [mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi]; baskom
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tembikar; baskom yang tidak menjadi bagian dari instalasi sanitasi; bejana kaca untuk obat dijual kosong; berdiri teko kopi;
blok pisau; boks pendingin portabel, non-listrik; bombilhas [sedotan] untuk cuias [bejana minum] untuk yerba maté; botol; botol
air plastik yang dapat digunakan kembali dijual kosong; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali dijual kosong;
botol minuman; buckskin untuk pembersih; bulu binatang [sikat]; bulu kuda untuk pembuatan kuas; bulu sikat gigi; cangkir kopi
dari keramik; cangkir minum anti tumpah untuk anak-anak; cangkir minum untuk bayi, selain botol; cangkir minuman dari kaca;
cangkir minuman dari porselen; cangkir minuman dari tembikar; cangkir teh; celengan; celengan terbuat dari porselen; cetakan
es batu; chawan [mangkuk nasi Jepang]; chawan [mangkuk nasi Jepang] dari logam mulia; chawan [mangkuk nasi Jepang],
bukan dari logam mulia; cuias [wadah minum] untuk yerba maté; diffuser minyak aromatik, selain diffuser buluh, listrik dan
non-listrik; dudukan sikat cukur; ember besi untuk keperluan rumah tangga; ember bilas; ember dari besi, untuk keperluan
rumah tangga; ember es; ember kamar mandi; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; ember-ember; filamen untuk
membuat kuas; garpu saji; gelas; gelas [kapal minum]; gelas [wadah minuman]; gelas [wadah]; gelas berbasis bubur kertas
biodegradable; gelas bir; gelas bir gandum; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dari logam mulia; gelas
dicat; gelas isap; gelas kaca; gelas kamar mandi; gelas kertas; gelas kopi; gelas martini; gelas minum isi ulang dengan
teknologi kontrol suhu elektronik; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran
tanpa kontak; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai;
gelas minum yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas minuman; gelas minuman keras; gelas opal; gelas
opaline; gelas pencampur [pengocok]; gelas pengaman setengah jadi; gelas pilsner; gelas pint; gelas pintal; gelas plastik;
gelas plat dipoles [produk setengah jadi]; gelas sake, bukan dari logam mulia; gelas setengah jadi, kecuali kaca yang
digunakan dalam bangunan; gelas sherry; gelas sikat gigi; gelas teh; gelas tembakan; gelas tidak dikerjakan, kecuali gelas
yang digunakan dalam bangunan; gelas wiski; gerabah; gujeolpan [piring saji pernis sembilan bagian]; kabaret [nampan];
kabaret [nampan] dari logam mulia; kabaret [nampan], bukan dari logam mulia; kaca yang belum dikerjakan untuk digunakan
dalam seni industri, laboratorium, medis, dan kimia; kaca yang sebagian dikerjakan, yaitu, ingot, tabung, batang, cakram,
pelat, dan cincin semuanya untuk keperluan industri umum; kain lap piring; kain pembersih [lap]; kain spons untuk dibersihkan;
kain untuk pembersih; karya seni dari porselen, gerabah atau gelas; kasing sumpit; kendi bir; kepala pengganti untuk sikat gigi
listrik; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; kit perawatan gigi yang terdiri dari sikat gigi dan benang; kotak makan
siang; kotak terbuat dari kristal; kotak uang logam; kuas *; kuas file; kuas kosmetik; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan
rambut; kuas, kecuali kuas cat; kudeta [mangkuk]; kyusu [teko gaya Jepang]; kyusu [teko gaya Jepang] dari logam mulia;
layanan [piring] dari logam mulia; layanan [piring], bukan dari logam mulia; mangkuk [baskom]; mangkuk air untuk hewan
peliharaan; mangkuk buah; mangkuk buah dari kaca; mangkuk bunga; mangkuk bunga dari logam mulia; mangkuk bunga,
bukan dari logam mulia; mangkuk dangkal; mangkuk dari bahan organik (daun jati); mangkuk dari logam mulia; mangkuk
getah; mangkuk gula; mangkuk gula dari logam mulia; mangkuk gula, bukan dari logam mulia; mangkuk jari; mangkuk kaca;
mangkuk kaca ikan mas; mangkuk keramik; mangkuk kompos; mangkuk plastik; mangkuk saji; mangkuk salad; mangkuk
salad dari logam mulia; mangkuk salad, bukan dari logam mulia; mangkuk sekali pakai; mangkuk sup; mangkuk sup dari
logam mulia; mangkuk sup, bukan dari logam mulia; mangkuk untuk hewan peliharaan; mangkuk untuk mencampur bahan
makanan; mangkuk yang terbuat dari kertas; mangkuk, bukan dari logam mulia; memberi makan dan minum mangkuk;
membersihkan spons; membilas mangkuk; menanam mangkuk; menggosok spons; model skala [ornamen] gerabah; mozaik
dari ubin gelas dan keramik, bukan untuk konstruksi; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan
budidaya bunga dan tanaman; nampan makan; nampan remah; nampan saji dari logam mulia; nampan saji sekali pakai untuk
keperluan rumah tangga; nampan saji terbuat dari rotan; nampan saji, bukan dari logam mulia; nampan untuk memanggang;
ornamen dalam bentuk miniatur dari gerabah; panci dan wajan masak, non-listrik; panci dan wajan portabel untuk berkemah;
panci dan wajan untuk masak; panci masak logam; panci penggorengan; panci rebus; panci wajan; patung gerabah; patung
religi dari porselen, keramik, gerabah atau gelas; patung-patung porselen, keramik, gerabah atau kaca; pemegang gelas sikat
gigi; pemegang sikat toilet; pemegang spons; pencakar panci dan wajan; pencapit makanan; pendingin minuman portabel
tidak menggunakan listrik; penggorengan dalam, non-listrik; penutup keju-piring; penutup makanan silikon dapat digunakan
kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk
keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan makan hewan peliharaan; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain
pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan
sendok, dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain
pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak [panci dan
wajan]; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan minum; peralatan untuk keperluan
kosmetik; piring; piring berbasis bubur kertas biodegradable; piring biodegradable; piring dari bahan organik (pelepah pinang);
piring dari logam mulia; piring dekoratif; piring hidangan gratin; piring hidangan untuk penyajian; piring kaca; piring kaca
[bahan baku]; piring kaca berpola, bukan untuk bangunan; piring keramik [peralatan makan]; piring keramik untuk
memanggang; piring kertas; piring kompos; piring lilin pilar; piring makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; piring
meja; piring meja dari logam mulia; piring meja kertas; piring meja, bukan dari logam mulia; piring memanggang; piring
peringatan; piring plastik; piring sabun; piring sabun yang terpasang di dinding; piring saji; piring sayuran; piring tahan
microwave; piring tahan oven; piring teh; piring untuk digunakan dalam oven microwave; piring untuk hidangan; piring untuk
hors d'oeuvres; piring untuk mencegah susu mendidih; piring untuk minyak aromatik yang menyebar; piring untuk pot bunga;
piring, bukan dari logam mulia; piring, mangkuk dan gelas berbasis pulp yang dapat terurai secara hayati; piring-piring
melayani berjenjang; piring-piring saji dari logam mulia; piring-piring saji, bukan dari logam mulia; pot; pot keramik; pot kopi
non- listrik, bukan dari logam mulia; pot lada; rak pengeringan piring; rambut ternak untuk sikat; rambut untuk kuas; sarung
pelindung terisolasi untuk cangkir minuman; sarung pelindung terisolasi untuk kaleng minuman; sarung tangan oven; sedotan
untuk minum; sendok saji; sendok saji sekali pakai; serat sintetis untuk kuas; serbet untuk mencuci piring; servingware [piring]
untuk menyajikan makanan; set demitasse terdiri dari cangkir dan piring; set sikat toilet; sikat; sikat alis; sikat aplikasi warna
rambut; sikat bak mandi; sikat botol; sikat bulu mata; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat cuci; sikat cuci tahan asam yang
digunakan untuk aplikasi asam ke kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat cukur; sikat cukur dari rambut luak; sikat debu;
sikat eksfoliasi listrik; sikat eksfoliasi yang dioperasikan dengan baterai; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi manual; sikat
gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi untuk hewan; sikat gigi, listrik atau non-listrik; sikat gigi, non-listrik; sikat
gigitiruan; sikat gosok; sikat hewan peliharaan, listrik; sikat jamur; sikat kawat, kecuali bagian mesin; sikat kue; sikat kuku;
sikat lilin ski; sikat listrik, kecuali bagian dari mesin; sikat mandi; sikat pakaian; sikat pastry; sikat pembersih pot; sikat
pembersih wajah; sikat pengelupasan; sikat penggosok kapal; sikat penghitam; sikat piring bisbol; sikat rambut; sikat rambut
listrik; sikat rambut listrik berputar; sikat rambut yang dipanaskan dengan listrik; sikat remah; sikat rias; sikat sayur; sikat
sepatu; sikat serat; sikat surai; sikat toilet; sikat toilet dan wadahnya; sikat udara panas listrik; sikat untuk celak mata; sikat
untuk digunakan dengan lilin ski dan snowboard; sikat untuk meja biliar; sikat untuk membersihkan instrumen medis; sikat
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untuk membersihkan komponen sepeda; sikat untuk membersihkan lensa kamera; sikat untuk membersihkan roda mobil; sikat
untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk mengolesi daging; sikat wallpaper; singkatan dari piring; sisir
dan spons; spon mandi; spons abrasif untuk menggosok kulit; spons dapur; spons jala terbuat dari nilon untuk membersihkan
tubuh; spons jala untuk menggosok tubuh; spons kosmetik; spons laut alami; spons loofah; spons lulur; spons make-up; spons
mandi; spons mikrodermabrasi untuk penggunaan kosmetik; spons pel; spons pembersih wajah; spons pijat; spons toilet;
spons tubuh; spons untuk memakai bedak; spons untuk menerapkan atau menghapus make-up; spons untuk menerapkan
make-up; spons untuk menghapus make-up; spons untuk pembersih dan rumah tangga; spons wajah untuk merias wajah;
stoples bola kapas; stoples dan piring untuk lilin; stoples kaca [carboys]; stoples kaca pengawet makanan; stoples kaca
penyimpanan; stoples kaca untuk selai dan jeli; stoples kue; stoples lilin [pemegang]; stoples penyimpanan; stoples permen;
stoples rempah-rempah; stoples rempah-rempah porselen; stoples terisolasi; stoples untuk memasak minyak, kosong; sumpit;
sumpit sekali pakai; tabung gelas untuk keperluan rumah tangga; tabung gelas untuk menyimpan rempah-rempah; tas
berisolasi panas untuk makanan atau minuman; tas kosmetik [yang telah terpasang]; tas terisolasi untuk makanan atau
minuman, untuk penggunaan domestik; tatakan gelas; tatakan gelas anggur dari logam; tatakan gelas anggur dari logam
biasa; tatakan gelas anggur dari logam mulia; tatakan gelas anggur dari plastik tidak menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas
dari keramik; teko; teko air; teko besar; teko dari logam mulia; teko kopi, non-listrik; teko kopi, non-listrik, bukan dari logam
mulia; teko kopi, non-listrik, dari logam mulia; teko non-listrik; teko, bukan dari logam mulia; tempat  sikat gigi; tempat gulungan
tisu dapur; tempat sumpit; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; termos  *; termos dari logam mulia; termos
minum; termos minum untuk orang yang melakukan perjalanan; termos nasi; termos pinggul; termos terisolasi termal; termos
terisolasi termal untuk keperluan rumah tangga; termos, bukan dari logam mulia; tikar plastik untuk gelas minum, bukan
pengganti tekstil; toples; toples dapur; toples gerabah untuk macet dan jeli; toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk
keperluan rumah tangga; toples plastik untuk selai dan jeli; toples tembikar; toples untuk selai dan jeli; tusuk gigi, tempat sikat
gigi dan tempat tusuk gigi, bukan terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; tutup cangkir; tutup
penggorengan; tutup silikon yang dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; tutup terisolasi untuk
piring dan piring; tutup untuk cangkir dan gelas; wadah berisolasi panas untuk makanan atau minuman; wadah berisolasi
panas untuk penggunaan rumah tangga; wadah minum berisolasi panas; wadah pendingin yang digunakan untuk menjaga
makanan dan minuman tetap dingin; wadah penyimpanan plastik untuk penggunaan domestik; wadah sikat gigi; wadah
terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan domestik; wadah untuk keperluan dapur; wadah untuk keperluan
rumah tangga dari kristal; wadah untuk keperluan rumah tangga dari porselen; wadah untuk keperluan rumah tangga dari
tembikar; wajan; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]; wajan ceper non-listrik; wajan non-listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:57:18
540   EtiketDID2021083916

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Timbuan Rt. 003 Rw. 002, Tambakmenjangan, Kecamatan  Sarirejo, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur, 62281

Nurul Aziz

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ratu Bilqis + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 19:58:43
540   EtiketDID2021083917

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.Raya Tapos Rt.002/003 No.59  Kel.Tapos  Kec. Tapos  Kab. Depok Jawa barat ,
Kota Depok, Jawa Barat, 16457

PT. OLEW PLASINDO JAYA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pot Cream Olew Kimura
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Wadah  dari plastik untuk kemasan; wadah kemasan dari plastik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:01:00
540   EtiketDID2021083918

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang seni dari logam biasa; Patung-patung kecil (arca) dari logam biasa; karya seni logam; ornamen [patung] terbuat

dari logam biasa; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari logam biasa; patung dari logam biasa; patung, patung dan
karya seni dari logam biasa; patung-patung logam non-mulia; rak atau hambalan dari logam,===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:01:03
540   EtiketDID2021083919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

KAMAL TARACHAND. M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: METACAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi

perangkat lunak pihak ketiga; Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi
jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk
memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Aplikasi gawai
yang berkaitan dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua
jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan
marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada
Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM,
nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin
beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor
Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation  platform
(aplikasi platform operasi cerdas); Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer
yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular
berbentuk pipih (tablet); Aplikasi mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan
termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks,
gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten
multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup
komunikasi, yaitu olah pesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan
multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi
group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar;
Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat
mobile.; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk
memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi
perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
agen virtual digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter,
aplikasi komputasi visual, virtualisasi pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak
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komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk sistem pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan
peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things
(IoT); Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan
elektronik, mobile dan online; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk
mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha
peternakan; CD-ROM dan DVD permainan
komputer dan program komputer,
yaitu, perangkat lunak yang
menghubungkan video digital dan
media audio ke jaringan informasi
komputer global; DVD dan disk kompak yang telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan
komputer; File dan rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku,
berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File gambar/imej yang
dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang berhubungan
dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior tempat tinggal dan
bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak jauh; Media
elektronik yang menampilkan program permainan komputer; Monitor-monitor yang menampilkan informasi komersial;
Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar
(smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan
untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera,
dan pemutar suara dan video portabel; Peralatan informasi elektronik yang dapat diakses dari jarak jauh secara online;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan
mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer
untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan
transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi,
fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk
memasukkan data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses
dan mencari pada Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam,
komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk
memberi wewenang kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer
yang dapat diunduh untuk layanan terkait karyawan dan personel, yaitu, pemrosesan penggajian, persiapan, dan administrasi,
penghitungan pajak penggajian, penggajian elektronik, penyaringan latar belakang pra-kerja, waktu, kehadiran, penjadwalan,
pencatatan karyawan, dan manajemen kompensasi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk
memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi,
skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi komputer
yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak pesan instan dan perangkat lunak komunikasi untuk digunakan dalam
pemrosesan, persiapan, dan administrasi penggajian, penghitungan pajak penggajian, penggajian elektronik, penyaringan
latar belakang pra-kerja, waktu, kehadiran, penjadwalan, pencatatan karyawan, dan manajemen kompensasi; Perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun;
Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet untuk digunakan dalam
mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak
computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help
desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem
HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi  mengenai perbedaan ponsel pintar,
perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC,
dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk digunakan oleh penyedia kebugaran dan kesehatan, klien perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi
dan tujuan pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas
kebugaran dan kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan kesehatan, pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan
dan penebusan penawaran produk terkait kebugaran dan kesehatan, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam
program loyalitas pelanggan dan jejaring sosial yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak
komputer & publikasi secara elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel untuk mengumpulkan dan
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menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya sekaligus kebisingan
sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan
otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat
lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan
autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan
layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan
transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa
secara online; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk
mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa
diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan
perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis, dan
mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness, aktivitas fisik, pengelolaan berat badan, tidur, dan
nutrisi; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; Perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan
pengoperasian, kontrol, dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk
dimainkan; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer, program
komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi,
dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi
dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa
sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem
kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk
perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak
permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
Perangkat lunak permainan komputer yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu
unit; Perangkat lunak permainan papan komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak
permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video
untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam
format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-
barang kebutuhan bayi; Perangkat lunak platform berbasis website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan
dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi; Perangkat lunak untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi
foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau diamankan.; Perangkat lunak untuk
memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat
lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.;
Perangkat lunak untuk perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak video dan permainan
komputer; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk  platform perdagangan untuk berdagang, mengirim, menerima,
menerima dan mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya,
dan pengelolaan transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
mengunggah, memposting, membagi, dan menampilkan foto, data, dan informasi online tentang produk industri dan bahan
kimia, dan yang juga memungkinkan pengguna untuk mengirim pertanyaan dan komentar di bidang produk industri dan bahan
kimia; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan
oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download)
konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer
untuk digunakan di telepon genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi
pembukaan kunci dan penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan
mengakses, mengelola dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim
dan fungsi kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik,
mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk
pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan
(trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat
lunak aplikasi untuk menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer
global; Permainan komputer untuk digunakan di telepon genggam dan telepon seluler; Piranti keras komputer dan alat
pengendali jarak jauh untuk mengendalikan pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat
pemutar media dan alat perekam media, alat pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung
otomatisasi rumah, dan alat elektronik konsumen dan display; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis
perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata
kelola data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke
data, file, dan media; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi
panggilan Voice Over Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan
online jaringan sosial; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola
kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer yang menyediakan pemantauan, analisis, audit,
manajemen, deteksi, klasifikasi, perlindungan, laporan, dan keamanan informasi serta data sensitif yang terletak di lingkungan
komputasi awan untuk aplikasi komputer dan seluler, platform komputer dan seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait
dengannya; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri
dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem
kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform
berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Platform dan aplikasi
yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan penjualan emas; Platform digital; Platform
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perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol,
sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS untuk kendaraan, kendaraan yang terhubung, kendaraan yang
dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi; Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk
industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk
modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit
antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan
untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang
ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform
perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa
berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari,
menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan
menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel
pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar;
Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk
manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan
perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel,
smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang
dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset Kekayaan
Intelektual; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain
permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Program
komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa
permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua
tingkat kecakapan; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer,
digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk
pengguna; Program permainan komputer; Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan
komputer yang dapat diunduh melalui internet; Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh;
Program permainan untuk mesin permainan video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat
diunduh; Program permainan video dan komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan video yang dapat diunduh; Program permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui
Internet; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala
dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan
dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler;
Sirkuit elektronik penyimpan program permainan video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan
cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; Tas khusus untuk ponsel; Terminal komunikasi yang terdiri
dari peranti keras dan/atau peranti lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan komunikasi
telepon dan/atau transmisi; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk
transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Video game; Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan
audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu,
pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan
menelusuri database online, situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer
portabel untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu,
pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming)
dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar
DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; antarmuka pemrograman aplikasi
[Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring
sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data; aplikasi komputer untuk
mengotorisasi pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar;
aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon;
aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer,
pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar
media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan
pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data
waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data
perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak
komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi
perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, yang dapat di unduh; aplikasi perangkat lunak
ponsel yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk  perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel,
yaitu, telepon seluler,  telepon selular,  ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan
komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; aplikasi peranti lunak untuk
perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi
percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.;
aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan
untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan
transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat
diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dengan

Halaman 860 dari 1263



komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio,
peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,  perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat
komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi untuk
ponsel, komputer tablet, dan ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang menyediakan
jasa percetakan online; application programming interface (API) untuk digunakan dalam mengembangkan platform AI
(kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual; cakram CD ROM permainan komputer; cakram
permainan video; cakram video, pita video dan compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video,
permainan (games) komputer, game mobile (mobile games), animasi, dan musik dan karya seni; cartridge game untuk
digunakan dengan peralatan game elektronik; daya ponsel (baterai isi ulang); disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan
disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga
elektronik; emoji yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; gambar dan lukisan yang
dapat diunduh di bidang permainan (games) komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan
animasi; gambar dan lukisan yang dapat diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel
pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; game komputer yang dapat diunduh; headset dan helm virtual
reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan
komputer tablet; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset untuk game augmented
reality; headset untuk game realitas virtual; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game;
jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video
game; kartrid permainan komputer; kaset permainan komputer; katrid permainan video; komputer, perlengkapan periferal
komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; komputer, video
dan permainan elektronik interaktif yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program
serta piranti lunak permainan elektronik interaktif; layanan komputer yang dapat diunduh untuk mengakses komunitas online
yang memungkinkan pengguna untuk berbagi bertukar dan mendistribusikan data dan informasi; nada dering dan gambar
yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang dapat diunduh untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada
dering dan musik yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan
terminal informasi mobile; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat
elektronik pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; perangkat elektronik
digital yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan (wristwatch), gelang tangan (wrist band) dan gelang (bangle) untuk
digunakan dengan ponsel pintar, komputer tablet dan komputer portable; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan,
yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data
ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan
komunikasi elektronik lainnya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk
mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan
perangkat video lainnya; perangkat keras komputer permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat keras
komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game); perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya
(virtual reality game); perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat
pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat
lunak aplikasi komputer
untuk streaming dan menyimpan
konten media audio-visual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk peralatan atau komputer mobile; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu
earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk
pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu,
perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan,
latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat
seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet,
atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat
suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui
internet; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler,
yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi
komputer yang berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam manajemen basis data di bidang catatan karyawan dan manajemen sumber daya manusia (SDM), waktu, kehadiran,
penjadwalan, penggajian dan kepatuhan pajak, manajemen kompensasi, pembelajaran dan pengembangan, dan
perencanaan suksesi; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu,
perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online;
perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang
memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer; perangkat
lunak augmented reality untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video
genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented reality;
perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak game
komputer; perangkat lunak game untuk digunakan pada platform apa pun yang terkomputerisasi, termasuk konsol game,
terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat hiburan elektronik, mesin game arcade, perangkat telekomunikasi,
ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game
komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak jejaring sosial;
perangkat lunak komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada platform komputer mana pun, termasuk konsol
game khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal lotere video; perangkat lunak komputer dalam
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bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi
antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk
memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna
lain; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengunggah, mengunduh,
menangkap, mengedit, menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan video dan data digital lainnya melalui
jaringan komputer global dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik,
penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer
dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan,
atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer e-
commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak
komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data;
perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak
fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data,
audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness);
perangkat lunak komputer untuk mengambil (retrieval), mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten
digital, perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku,
film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud
(cloud computer); perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital,
perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan
musik; perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.;
perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio;
perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat lunak untuk
tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles)
untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler (mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada perintah
pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, platform aplikasi jaringan
terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi
jaringan; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan,
dan mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer yang direkam untuk memungkinkan penggunaan ponsel secara handsfree melalui perintah suara
dan pengenalan suara; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan
melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengakses
informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi;
perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan industri; perangkat lunak lintas platform;
perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain
game; perangkat lunak permainan
komputer untuk mesin permainan
termasuk mesin slot; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak
permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel;
perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat
lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan interaktif;
perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan
komputer dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak permainan komputer yang
dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat
lunak permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan
telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital;
perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan; perangkat lunak permainan
komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer
virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak permainan komputer
yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan
komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat lunak permainan realitas
virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak permainan
video komputer; perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam; perangkat lunak permainan video
yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat
nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak
permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon seluler; perangkat lunak
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platform blockchain; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak realitas tertambah
yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam untuk bermain
permainan video; perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas
virtual/maya untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam,
komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak
sistem operasi komputer yang dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi
dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem operasi yang menyelenggarakan
aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan
perusahaan; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice
over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial online;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video (video game), konsol permainan
video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas
virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik; perangkat lunak untuk
game elektronik; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk
komunitas virtual bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring
sosial, bisnis, dan komunitas.; perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan
donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam
mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas (utility token accounts); perangkat lunak untuk memfasilitasi
interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk memutar video,
komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun
pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat
lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web; perangkat lunak untuk mengintegrasikan data
elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan, permainan (gaming), komunikasi, dan
jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan
untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk
mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain
(multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang
memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk
pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk platform berbasis
blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak virtual reality untuk bermain game komputer;
perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam bermain
permainan komputer online,
perangkat lunak permainan
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi
perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform
perdagangan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi komersial menggunakan alat elektronik
melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu
debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik,
bergerak dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai
jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang memungkinkan individu, kelompok, perusahaan, dan merek
untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online untuk keperluan pemasaran; perangkat
lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak
yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk
berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis,
perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan
(goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menampilkan trek
suara musik dan gambar bergerak untuk tujuan bermain permainan video; perangkat lunak yang menggabungkan permainan
komputer; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan
fungsionalitas jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai
jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; perangkat seluler yaitu
ponsel pintar/komputer tablet dan jam tangan pintar yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi akses ke komputer dan ponsel dari jarak jauh.;
permainan audiovisual pada platform perangkat keras komputer; permainan dan aplikasi elektronik
untuk perangkat seluler termasuk
telepon seluler, tablet, komputer
laptop, PDA dan jam tangan pintar,
dan untuk komputer dan konsol
permainan; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet dan
perangkat nirkabel; permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan interaktif, khususnya, program komputer dan
permainan video berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan internet (dapat
diunduh); permainan komputer; permainan komputer dan video
yang dirancang untuk platform
perangkat keras, yaitu konsol
permainan dan komputer pribadi; permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon
seluler; permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia
pada internet; permainan video komputer; permainan video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer
dan perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh; permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan
wallpaper; pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan
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perlindungan firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; piranti lunak komputer untuk digunakan
dalam penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan,
pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan
penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk
mengaktifkan fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; pita video dan permainan komputer, disk video dan
permainan komputer, kaset video dan permainan komputer, kartrid video dan permainan komputer, CD-ROM video dan
permainan komputer, mesin permainan dengan output video untuk digunakan dengan televisi; platform berbasis website dan
aplikasi; platform game (permainan); platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan
sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran
(wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk
manajemen keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform
perangkat lunak komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform
perangkat lunak komputer yang direkam atau  yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform perangkat
lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk
pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi
perangkat lunak komputer.; podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; ponsel
[perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan
komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer
yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses
untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan
akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan,
menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi;
program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi
jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk
mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan,
membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program dan
perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari internet);
program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); program
komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan
mencari basis data online, perangkat
lunak yang memungkinkan
pengguna untuk memutar dan
memprogram hiburan terkait konten
audio, video, teks, dan multimedia; program komputer untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa
permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua
tingkat kecakapan; program komputer untuk video dan permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk
permainan video dan komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber daya dalam permainan; program
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak computer, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program permainan elektronik; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet;
program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer
multimedia interaktif; program permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat
diunduh; program permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video,
yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video,
headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform
permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-
top box dalam bentuk decoder; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk
mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan untuk peralatan permainan video
konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar
(smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed
reality); program permainan video; program permainan video konsumen; program permainan video multimedia interaktif;
program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program
permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair;
program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan yang dapat diunduh untuk
telepon genggam; program sistem operasi jaringan untuk ponsel; program video game interaktif dan kartrid permainan
komputer; program yang direkam untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk
mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri database secara sambung-langsung (online); publikasi elektronik [dapat
diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik yang dapat didownload dalam bentuk
majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis,
perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan
perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan; publikasi elektronik yang
dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
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permainan video; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang
menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; rekaman audio dan
visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan
animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor
jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan
database; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sarung ponsel terbuat
dari kain atau bahan tekstil; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor optoelektronik untuk mengumpulkan
kode batang, nomor dan tanggal informasi pada tiket permainan, lotre dan taruhan; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam
dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; sirkuit elektronik dan media penyimpanan yang
menyimpan program permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik
optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan
untuk peralatan permainan video konsumen; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan
media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik
optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk telepon genggam (mobile phones),
ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi mobile; sistem aplikasi platform perangkat lunak
arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak
manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem kendaraan router jaringan, pemancar-
penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit
antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu, modul router jaringan yang
menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; terminal elektronik untuk
keperluan pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan; video game dan game komputer; video game interaktif dan
permainan komputer multimedia yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:01:07
540   EtiketDID2021083920

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ngoro Industrial Park V-2, Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto - Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61385

PT. MOLION TOYS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Molion
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari tekstil; Alas piring yang terbuat dari tekstil; Handuk; Handuk Bayi; Handuk

dari tekstil digunakan untuk pembersihan; Handuk latihan tekstil; Handuk terbuat dari bahan tekstil; Handuk untuk hewan
peliharaan; Ija Krong Sungket (Kain Songket); Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Jumputan dengan pewarnaan alam dari limbah
nanas; Kain Sari; Kain Ulos; Kain ihrom; Kain jaring; Kain jok; Kain linen; Kain mori; Kain petiduran; Kain sarung; Kain
sasirangan; Kain sorban; Kain sutra; Kain tekstil; Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah
tangga; Kain tekstil untuk interior rumah dan komersial; Kain tenun untuk digunakan sebagai bagian atas alas kaki; Kain
tenunan selain dari tali hiasan untuk pinggiran keset tatami; Kain untuk kasur; Kain untuk kaus kaki; Oto (Kain Anak Bayi);
Sandang (Kain); Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Serbet; Sprei tempat tidur;
Taplak meja; Taplak meja panjang; Taplak meja panjang dari tekstil; Tengkulok (Kain Tenun Sutera); Tile (Kain Kelambu);
Topo (Kain Lap); [kain] moleskin; alas piring dari plastik; alas piring dari vinil; alas tidur (seprei); alas-alas pelapis dan
penerapan tirai-tirai kain jendela, yaitu tirai-tirai tipis (sheers); bahan plastik [pengganti kain]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk
pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bemper boks bayi; bendera
kain; bungkus kado kain; coaster kain; cot bemper [sprei]; cuci kain; dekorasi kue dari kain; dekorasi kue kain; fukusa [kain
pembungkus upacara Jepang]; furoshiki [kain pembungkus serba guna Jepang]; gorden yang terbuat dari kain tekstil; hada
[upacara adat atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; handuk; handuk  mandi; handuk berkerudung; handuk
berkerudung untuk anak-anak; handuk berkerudung untuk bayi; handuk bukan tenunan; handuk dapur dari tekstil; handuk dari
tekstil; handuk golf; handuk isolasi dingin untuk olahraga; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi;
handuk mandi besar; handuk microfiber; handuk microfiber penyerap kelembaban; handuk microfiber penyerap kelembaban
untuk digunakan mandi; handuk pantai; handuk penutup handuk; handuk tangan dari tekstil; handuk teh; handuk terry; handuk
terry untuk wajah; handuk untuk digunakan di salon dan toko tukang cukur; handuk untuk pencuci piring; handuk wafel;
handuk, bukan dari kertas; handuk, khususnya linen mandi; handuk-handuk dari tekstil; hiasan [kain]; jersey [kain]; kain; kain
Pelikat; kain [barang potongan]; kain balistik untuk digunakan dalam produksi pakaian, sepatu, dan pelindung anti peluru dan
tahan ledakan; kain bedong untuk bayi; kain bekas untuk sulaman; kain belacu dicetak; kain benang karet tertutup untuk
penggunaan tekstil; kain benang kertas untuk penggunaan tekstil; kain benang rami; kain benang serat regenerasi; kain
benang wol; kain benang yang ditutupi karet; kain bersendawa, bukan dari kertas; kain biliar; kain blacu; kain blokat; kain
bordir; kain bukan tenunan; kain bukan tenunan dan kain kempa; kain bunting; kain campuran benang elastis; kain campuran
kapas-wol; kain campuran katun rami; kain campuran katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain campuran rami-wol; kain
campuran serat anorganik; kain campuran serat kimia dasar; kain cetak; kain chenille; kain cvc; kain damas; kain dan barang
tekstil untuk sprei; kain dapur; kain dasar campuran kapas; kain dasar campuran sutra; kain dasar campuran wol; kain dengan
bulu-bulu halus dan pendek pada permukaan kain; kain dengan tidur siang terangkat; kain denim; kain digunakan dalam
membuat bantalan inkontinensia; kain digunakan dalam membuat popok; kain digunakan dalam pembuatan jersey; kain
digunakan dalam pembuatan penutup luar untuk kursi; kain digunakan dalam pembuatan tas; kain digunakan sebagai lapisan
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pada pakaian; kain dinding; kain drill; kain ecoprint; kain elastis untuk pakaian; kain esparto; kain fiberglass untuk penggunaan
tekstil; kain flanel; kain ganti popok untuk bayi; kain goni; kain gulungan; kain industri tenun yang lebar; kain kaca [handuk];
kain kafan; kain kaos untuk pakaian; kain karet; kain karung; kain kasa; kain kaskade; kain katun; kain keju; kain korduroi; kain
lakan; kain lap untuk mandi; kain lapisan untuk sepatu; kain layar; kain linen; kain linen untuk tempat tidur; kain lurik; kain
menjadi barang potongan tekstil untuk digunakan dalam manufaktur; kain minyak; kain minyak untuk digunakan sebagai taplak
meja; kain moleskin untuk penggunaan tekstil; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain pelapis; kain pelapis tahan api; kain
penutup tempat tidur; kain perabotan; kain perbautan; kain perekat untuk aplikasi dengan panas; kain perekat yang diaktifkan
panas; kain petiduran; kain piyama; kain poliester; kain precut untuk needlecraft; kain rajutan dari benang sutra; kain rami; kain
rami benar; kain rayon; kain renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain selendang; kain serat anorganik, selain
untuk isolasi; kain serat campuran; kain serat kaca; kain serat kimia; kain serat logam; kain serat organik, selain untuk isolasi;
kain serat semi-sintetis; kain serat sintetis; kain serat yang diproduksi secara kimia, selain untuk isolasi; kain shibori; kain
songket; kain spandek; kain sutera; kain sutra pintal; kain sutra pintal tangan; kain sutra untuk pola pencetakan; kain sutra-wol
campuran; kain tahan air digunakan dalam pembuatan celana panjang; kain tahan air digunakan dalam pembuatan jaket; kain
tahan air digunakan dalam pembuatan sarung tangan; kain tahan air digunakan dalam pembuatan topi; kain tahan air
dilekatkan; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil karet; kain tekstil kempa dan non-anyaman; kain tekstil microfiber; kain
tekstil microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk digunakan dalam pembuatan
tempat tidur; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain tenun setagen; kain tenun untuk bantal; kain tenun untuk
dijadikan barang pakaian; kain tenun untuk kursi berlengan; kain tenun untuk perabotan; kain tenun yang sempit; kain tenunan
digunakan dalam pembuatan pakaian untuk digunakan dalam ruangan bersih; kain terasa; kain tetron; kain tirai; kain tule; kain
tumpukan; kain untuk alas kaki; kain untuk bendera; kain untuk bordir; kain untuk dekorasi interior; kain untuk digunakan
dalam pembuatan payung; kain untuk menghilangkan make-up; kain untuk pakaian; kain untuk pembuatan kertas; kain untuk
pembuatan perabot; kain untuk pembuatan terpal; kain untuk penggunaan tekstil; kain untuk popok; kain untuk sepatu bot dan
sepatu; kain untuk tepi tikar tatami; kain wol; kain yang digunakan untuk alat ortotik; kain yang dilapisi; kain yang dilapisi
dengan karet atau plastik; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan koper; kain yang dilekatkan, selain untuk
keperluan alat tulis; kain yang ditenun dari serat keramik, selain untuk isolasi; kain yang ditutupi motif disulam; kain yang
terbuat dari akrilik, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari bahan sintetis; kain yang terbuat dari benang sintetis; kain yang
terbuat dari poliester, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari serat alami, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari serat
buatan [selain untuk isolasi]; kain zephyr; kain*; kain, tahan terhadap gas, untuk balon aeronautika;
kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat; kain untuk pembuatan furnitur taman;
kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan barang-barang kulit; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam
pembuatan jas hujan; kasa nyamuk dari kain; kelambu kain; kelambu tempat tidur kain; khadag [upacara tradisional atau
persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khadar [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khata
[upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; kotak kain untuk menyimpan kartu ucapan; kotak
mendukung pesta kain; kue toppers dari kain; label kain perekat diri; label kain setrika; lapisan [tekstil]; lencana kain; limbah
kain katun; marabout [kain]; panji-panji kain; pemegang tirai dari bahan tekstil; penanda [label] kain untuk kain tekstil;
pengganti kain; pengganti tekstil; penutup furnitur kain yang tidak dipasang; penutup rel boks dari kain, tidak dipasang;
penutup tempat tidur; penutup toilet yang terpasang terbuat dari kain atau pengganti kain; perabotan dan kain pelapis;
permadani tekstil; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan; sarung tangan untuk mencuci; selimut futon kertas [pas atau
tidak terpasang]; selimut penutup; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat
dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut terbuat dari kain
terry; selimut tidur; seprei-seprei (kain); serat kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan sepatu; serat kain untuk
penggunaan di dalam produksi lapisan tas; serbet dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari tekstil; set sprei; spanduk kain;
sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; sprei yang terdiri dari damas putih
dan/atau berwarna; sutra [kain]; syal [kain]; taffeta [kain]; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada kain linen; taplak meja
bukan dari kertas; taplak meja dari tekstil; taplak meja kecil; taplak meja, bukan dari kertas; tatakan gelas dari kain linen;
tekstil; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil rumah tangga; tenugui [handuk katun Jepang]; teralis [kain]; tirai; tirai [tirai drop
tebal]; tirai bersih; tirai indoor dan outdoor; tirai jendela; tirai mandi; tirai shower dari tekstil atau plastik; tirai vinil; toppers meja
kain; tutup toilet dilengkapi dengan penutup kain; tutup toilet terpasang dilengkapi dengan pengganti kain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:04:34
540   EtiketJID2021083921

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: tamansari persada raya blok x no,07 kelurahan jatibening baru, Kota Bekasi, Jawa
Barat, 17412

herry sugandhi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BARASA ASIAN & INDONESIA CUISINE
Merek Kata

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

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan
ringan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; layanan hotel
dan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:05:02
540   EtiketJID2021083922

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kadipaten Rt.001/Rw.004, Gatak, Delanggu, Klaten
JIMY SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs

web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan
turnamen dan kompetisi permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif
dan kontes yang terpusat di sekitar permainan komputer dan video; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan,
yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau
pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah
direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten
hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio,
video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan
informasi dan sumber daya kesehatan dan kebugaran; Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara
langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola
basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan yang menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar;
Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan
dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Pendidikan; Pengaturan acara hiburan; Produksi dan distribusi radio,
televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi
permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga,
liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman
bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode
serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat
lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa yang menampilkan
buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-
jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jurnal
online, yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan,
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; kegiatan olahraga dan budaya;
layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan pengembangan
hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik konsumen (consumer
electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan penerbitan video digital, audio dan
multimedia; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show pendidikan,
konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan jaringan virtual;
layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan perekaman audio dan video;
memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; menyediakan blog
dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik,
dan video musik; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif,
realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pertunjukan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan
video game multimedia; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan pelatihan;
penyediaan permainan video online; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing),
mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video; presentasi film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik;
presentasi pertunjukan langsung; presentasi variety show; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang
berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan penyewaan film,
film video, program radio dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi pertunjukan dan film; produksi
podcast video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman suara dan video; produksi, pertunjukan dan
penyewaan film; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:07:19
540   EtiketDID2021083923

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengiris untuk keperluan dapur; Pembuka kaleng, bukan listrik; alat makan daur ulang; cake pemotong; cake pisau;

dicers makanan, tangan-dioperasikan; garpu makanan penutup; garpu meja stainless steel; garpu plastik; garpu salad; gula
sendok [alat-alat tangan]; gunting dapur; gunting rumah tangga; koki pisau; kue garpu; pemotong bawang putih, non-listrik;
pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengupas buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik; pengupas pisau; perajang
bawang putih, non-listrik; pisau buah; pisau daging; pisau dapur; pisau makanan penutup; pisau meja stainless steel; pisau
mentega; pisau plastik; pisau rumah tangga; sendok *; sendok dessert; sendok garpu plastik; sendok kopi [alat-alat tangan];
sendok plastik; steak pisau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:09:42
540   EtiketDID2021083924

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Timbuan Rt. 003 Rw. 002, Tambakmenjangan, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur, 62281

Nurul Aziz

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sultan Galis + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:10:15
540   EtiketDID2021083925

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyaring dan menyeduh teh; Dispenser air; alat memasak untuk

menggoreng dengan minyak; kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; lampu lilin; lilin flameless; oven
memasak listrik; oven, termasuk portabel; pengukus makanan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:11:41
540   EtiketDID2021083926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ngoro Industrial Park V-2, Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto - Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61385

PT. MOLION TOYS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Molion
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,

espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju koko; Baju tidur; Bandana anak-anak; Busana Muslim; Cawek (Ikat
Pinggang/Sabuk); Celana jeans; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana pendek Bermuda; Daster anak-
anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Gaun malam; Hijab; Hijab olahraga; Ikat Kepala; Ikat kepala (pakaian); Ikat
pinggang; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kebaya; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Mukena; Pakaian
Batik; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam
wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan
(pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian dalam; Pakaian jadi untuk pria-
wanita dan anak-anak; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian tidur; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian, yaitu pakaian
dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Peci; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung
tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Songkok (Peci); Sweater; Syal Serbaguna; Tutup kepala; alas
kaki; alas kaki bayi; alas kaki militer; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal;
alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; atasan
[pakaian]; atasan berkerudung; baju batik; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju luar yang dipakai
diatas baju tidur; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; bandana; bandana [syal]; bikini; bikini top; blus; bra; celana bikini;
celana haji; celana jeans untuk anak; celana leging; celana olahraga; celana panjang; celana panjang besar batik; celana
panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana
pendek; celana pendek golf; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana untuk
olahraga; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); dasi; daster; gamis; gaun; gaun denim; gaun ganti; gaun untuk anak
perempuan; gaun untuk wanita; ikat pinggang; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian];
ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian]; jaket berkerudung; jaket denim; jaket jas; jaket olahraga; jaket ringan; jas; jas
[pakaian bisnis]; kaftan batik (pakaian); kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong pria; kaos oblong
wanita; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; karet [alas kaki]; kaus kaki celana panjang; kebaya batik (pakaian); kemeja;
kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamuflase;
kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja otot; kemeja rajutan; kemeja untuk jas; kerudung [pakaian];
kutang wanita; lapisan pakaian jadi; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; lingerie; lingerie bersalin;
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; pakaian;
pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian
dalam wanita (teddies); pakaian jadi; pakaian latihan (olah raga); pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian
olahraga muslim; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut,
dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk
pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian seragam; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
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jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-
shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penghangat tangan
[sarung tangan tanpa jari]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama; pompa [alas
kaki]; pullover berkerudung; rok; rok atletik; rok celana; rok mini; rompi; sandal jepit; sandal kenyamanan khusus; sandal
pelindung kaki; sandal selop; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan untuk
pengendara sepeda motor; selop; sepatu; sepatu sandal; seragam sekolah; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana
untuk wanita; setelan jas; sol alas kaki; sol sandal; sol untuk alas kaki; stoking; sundresses; sweater bayi; sweater katun; syal;
syal dan jilbab; tali celana; topi; topi dan peci; turban; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:12:30
540   EtiketJID2021083927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku personal  +  lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran radio online; Jasa penyiaran televisi online; Jasa telekomunikasi,

yaitu, peringatan jaringan komunikasi global sehubungan dengan musik dan hiburan musikal; Jasa transmisi data dan/atau
informasi terkait transaksi keuangan elektronik; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada
internet dan media lainnya; Streaming rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat didownload
berupa musik dan hiburan musikal; layanan penyiaran video; menyediakan akses ke database dan direktori melalui jaringan
komunikasi untuk memperoleh data di bidang musik, video, film, kartun, buku, kartun, televisi, permainan, dan olahraga;
menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; pengiriman musik digital melalui
transmisi elektronik; penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan; penyiaran video,
penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan,
acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi
lainnya;; siaran audio dari kata yang diucapkan, musik, konser dan program radio; siaran musik; streaming audio; streaming
content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:13:05
540   EtiketDID2021083928

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jam dan arloji; Jam tangan, jam yang dipakai di pergelangan tangan, jam, jam dinding, kronometer, kronograf (jam

tangan), kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji, kotak untuk arloji, kotak untuk pembuatan jam dan arloji; jam; jam
alarm; jam alarm perjalanan; jam dan bagiannya; jam dinding; jam meja; mata air untuk jam dinding; piringan (pada
permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan jam tangan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:15:59
540   EtiketDID2021083929

Halaman 870 dari 1263



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===bingkai foto; cetakan bergambar; cetakan seni; gambar seni; lukisan; lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; produk-

produk cetakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:17:39
540   EtiketJID2021083930

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMANSARI PERSADA RAYA BLOK X NO.07 JATIBENING BARU, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17412

HERRY SUGANDHI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IMAH BUMBU ASIAN & INDONESIA CUISINE
Merek Kata

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

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan
ringan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; layanan hotel
dan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:17:52
540   EtiketDID2021083931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kadipaten Rt.001/Rw.004, Gatak, Delanggu, Klaten
JIMY SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: J5ISMOYO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, kuning, oranye, emas, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait

peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olah pesan cepat, media
sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Film dan video yang dapat
diunduh dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Peranti lunak komputer yang memungkinkan pengguna
untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan kinerja
element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya, dan kesejahteraan (wellness); Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio, data, video,
dan lalu lintas suara; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk artikel, makalah, dan bahan pengajaran di bidang
telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari
peralatan endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display,
pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor; Video dan podcast yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah
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raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan
audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; file video yang dapat diunduh; mesin dan
peralatan telekomunikasi; pemancar [telekomunikasi]; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi
untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; perangkat keras komputer
untuk telekomunikasi; perangkat keras telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat
lunak untuk menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting,
menampilkan, membuat blog , menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi
melalui jaringan komunikasi.; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke
dalam aplikasi multimedia pengiriman interaktif; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah,
dan buletin yang menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik;
rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara
langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam
bentuk cakram dan kaset; rekaman suara dan video; rekaman video dan kaset; rekaman video musikal; rekaman video yang
dapat diunduh; server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web (websites)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:17:52
540   EtiketD102021083931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM CANDRA KIRANA BLOK X-6 RT/RW 037/008 BANDAR LOR
KEC.MOJOROTO, Kota Kediri, Jawa Timur, 64114

RIZKI HANDIKA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINGS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:18:09
540   EtiketDID2021083932

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet; dompet kartu; dompet koin; dompet kunci; dompet saku; gantungan kunci; koper; ransel; ransel sekolah; tas

bepergian; tas buku sekolah; tas jinjing dan ransel; tas olahraga; tas selempang untuk menggendong bayi; tas tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:18:15
540   EtiketDID2021083933

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Raya No. 10, RT 003 RW 010, kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota
Semarang, Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah

HENGKY GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faishal Abdul Aziz S.M.
X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang  Prapatan
Raya Kav.100

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: HF HARDWARE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kakus (WC); Kombinasi pengering mesin cuci-; Lampu LED; Saluran air untuk kamar mandi; Saringan air untuk keperluan

sanitasi; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); aparat dan instalasi memasak; filter kran; katup pancuran; kepala
pancuran; keran air pancur; keranjang saringan  untuk bak cuci; kipas angin listrik; kompor gas; kompor listrik; kompor
memasak; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; kursi toilet; lampu; oven listrik; panci memasak tekanan
elekrik; pancuran air untuk mandi; panggangan listrik; pegangan kran; penanak nasi listrik; pengering piring listrik; pengering
tangan; penggorengan elektrik; pengukus makanan elektrik; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kran; peralatan kamar
mandi; peralatan memasak, listrik; peralatan untuk keperluan sanitasi; perlengkapan dan instalasi sanitasi; piring panas listrik
untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan wastafel; selang mandi; shower
genggam; sumbat untuk bak cuci; toilet portable; wastafel dapur untuk penggunaan komersial;  bak cuci untuk dapur, cucian
dan kamar mandi;  keran air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:19:11
540   EtiketJID2021083934

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku personal  +  lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global,

layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi
global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi
pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan
layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk
melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan
pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan
keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan
keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan
nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan,
manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data
keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan,
menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan
yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan,
manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap
keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen,
penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi,
administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan
reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet
banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta,
perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses
pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik,
layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik
melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger
bisnis; Memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat
lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:21:37
540   EtiketDID2021083935

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===hewan model [ornamen] terbuat dari beton; hewan model [ornamen] terbuat dari marmer; model mobil miniatur [ornamen]

dari beton; ornamen [patung] terbuat dari batu; ornamen [patung] yang terbuat dari marmer; patung batu; patung batu, beton
atau marmer; patung beton; patung marmer; patung-patung beton===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:22:14
540   EtiketDID2021083936

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ngoro Industrial Park V-2, Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto - Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61385

PT. MOLION TOYS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Molion
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Matras dalam; Permadani; alas lantai

dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan karpet; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif;
dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; handuk yoga non-slip; hiasan dinding
[non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet;
karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan; karpet kulit domba; karpet lantai; karpet mobil; karpet oriental; karpet
oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman,
linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar
mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset kamar mandi kain; keset karpet; keset lantai anti selip untuk
digunakan di bawah peralatan; lapisan bawah karpet; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; matras; mosen
[permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil; penutup dinding; penutup dinding dari kain;
penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus; penutup dinding kain; penutup dinding vinil;
penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai anti selip untuk digunakan pada tangga; penutup lantai karet; penutup lantai
pelindung; penutup lantai plastik; penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup
lantai vinil; penutup permukaan keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; perbatasan menjadi hiasan
dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di permukaan
area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga; tikar; tikar anti
selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar buluh; tikar dan bantalan
pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar gulat; tikar karet; tikar kertas; tikar kursi
[pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai dari vinyl; tikar lantai vinil untuk
penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan
barbecue; tikar latihan; tikar latihan pribadi; tikar makan hewan peliharaan; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu;
tikar pintu dari karet atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali
anyaman untuk lereng ski; tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin karpet;
ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper dalam
sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper tekstil;
wallpaper vinil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:23:42
540   EtiketDID2021083937

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jahri Saleh Komplek Pandan Arum Blok B No.125, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, 70122

Hana Tasnim, M. Sulaiman Daulai

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: FeedBag
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, hitam, hijau, merah, jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak

seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; Perangkat lunak untuk telepon genggam; aplikasi perangkat lunak ponsel
yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; kalkulator; kalkulator elektronik; kalkulator elektronik
genggam; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; perangkat lunak aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh;
perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk ponsel;
perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; publikasi elektronik yang dapat didownload dalam bentuk majalah, artikel,
brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik
(e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-
commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:24:12
540   EtiketDID2021083938

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Raya No. 10, RT 003 RW 010, kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota
Semarang, Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah

HENGKY GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faishal Abdul Aziz S.M.
X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang  Prapatan
Raya Kav.100

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MERVA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kakus (WC); Kombinasi pengering mesin cuci-; Lampu LED; Saluran air untuk kamar mandi; Saringan air untuk keperluan

sanitasi; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); aparat dan instalasi memasak; filter kran; katup pancuran; kepala
pancuran; keran air pancur; keranjang saringan  untuk bak cuci; kipas angin listrik; kompor gas; kompor listrik; kompor
memasak; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; kursi toilet; lampu; oven listrik; panci memasak tekanan
elekrik; pancuran air untuk mandi; panggangan listrik; pegangan kran; penanak nasi listrik; pengering piring listrik; pengering
tangan; penggorengan elektrik; pengukus makanan elektrik; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kran; peralatan kamar
mandi; peralatan memasak, listrik; peralatan untuk keperluan sanitasi; perlengkapan dan instalasi sanitasi; piring panas listrik
untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan wastafel; selang mandi; shower
genggam; sumbat untuk bak cuci; toilet portable; wastafel dapur untuk penggunaan komersial;  bak cuci untuk dapur, cucian
dan kamar mandi;  keran air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:24:19
540   EtiketDID2021083939

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===baki, bukan dari logam *; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plastik; bingkai foto; bingkai gambar; figur model

[ornamen] terbuat dari plastik; keranjang, bukan dari logam; kotak penyimpanan, bukan dari logam; patung kayu; patung resin;
patung-patung plastik; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; talenan [tabel]; wadah penyimpanan yang
bisa dilipat, bukan dari logam; wadah, bukan dari logam, untuk menyimpan beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:25:02
540   EtiketJID2021083940
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku personal  +  lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel sehubungan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir

yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan
dengan perangkat lunak komputer; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; memberikan informasi
mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:25:16
540   EtiketJID2021083941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMANSARI PERSADA RAYA BLOK X NO.07 JATIBENING BARU, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17412

HERRY SUGANDHI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KERATON BUMBU ASIAN & INDONESIAN CUISINE
Merek Kata

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

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan
ringan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; layanan hotel
dan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:26:59
540   EtiketDID2021083942

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Cigadog RT 05/ RW Desa Caringin Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat, 43366

Rita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mak Erot
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam, Abu - Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ramuan herbal tradisional; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; minyak pijat obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:29:31
540   EtiketJID2021083943

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kadipaten Rt.001/Rw.004, Gatak, Delanggu, Klaten
JIMY SANTOSO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: J5ISMOYO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, kuning, oranye, emas, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan telekonferensi multimedia berbasis web, konferensi

video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna untuk melihat, berbagi, mengedit, dan mendiskusikan
isi dokumen, data, dan gambar secara simultan dan asynchronous (proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan
urutan yang ada ) oleh para peserta melalui browser web; Transmisi elektronik untuk pihak lain atas informasi sekuritas dan
keuangan melalui jasa penghubung komputer, yaitu, mengkomunikasikan dan routing informasi perdagangan yang melibatkan
jasa pesanan, memasukkan dan melaksanakan, untuk pihak lain melalui jaringan komputer global; jasa penyediaan forum on-
line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan
presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; layanan gateway
telekomunikasi; layanan komunikasi dan transmisi video dan audio; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan
layanan tersebut di atas; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan
melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan penyiaran video; layanan perutean dan sambungan
telekomunikasi; layanan pesan suara; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan streaming televisi; layanan streaming
video, audio dan televisi; layanan telekomunikasi disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan
telekonferensi dan konferensi video; layanan transmisi suara; layanan videophone; menyediakan forum online untuk
pengiriman pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan layanan komunikasi suara melalui
Internet; menyediakan layanan obrolan suara; pengiriman pesan dan gambar; pengiriman pesan instan; penyediaan akses ke
jaringan on-line elektronik untuk pengambilan informasi; penyediaan layanan konferensi video; penyewaan peralatan
telekomunikasi; penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; penyiaran
nirkabel; penyiaran video dan transmisi film dan film melalui Internet; penyiaran video melalui Internet; siaran audio; siaran
program radio dan televisi; siaran radio dan televisi; siaran televisi; telekomunikasi; transmisi berita; transmisi berita dan
informasi terkini; transmisi data; transmisi data, suara dan gambar melalui satelit; transmisi elektronik nirkabel dari sinyal
suara, data, faksimili, gambar dan informasi; transmisi informasi; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi
online; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi konten audio dan video melalui satelit; transmisi podcast;
transmisi program radio dan televisi; transmisi siaran audio dan video digital melalui jaringan komputer global; transmisi suara,
video, dan informasi; transmisi video; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten
audio, dan informasi melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:30:12
540   EtiketJID2021083944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Basuki Rahmad 77 Rt. 002 Rw. 003, Sukomulyo, Kecamatan Lamongan,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62216

H. Lukman Hakim Adnan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Oh Ada Mie + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; jasa restoran; kafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:30:21
540   EtiketDID2021083945

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Raya No. 10, RT 003 RW 010, kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota
Semarang, Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah

HENGKY GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faishal Abdul Aziz S.M.
X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang  Prapatan
Raya Kav.100

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : LUMIERE HARDWARE
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kakus (WC); Kombinasi pengering mesin cuci-; Lampu LED; Saluran air untuk kamar mandi; Saringan air untuk keperluan

sanitasi; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); aparat dan instalasi memasak; filter kran; katup pancuran; kepala
pancuran; keran air pancur; keranjang saringan  untuk bak cuci; kipas angin listrik; kompor gas; kompor listrik; kompor
memasak; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; kursi toilet; lampu; oven listrik; panci memasak tekanan
elekrik; pancuran air untuk mandi; panggangan listrik; pegangan kran; penanak nasi listrik; pengering piring listrik; pengering
tangan; penggorengan elektrik; pengukus makanan elektrik; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kran; peralatan kamar
mandi; peralatan memasak, listrik; peralatan untuk keperluan sanitasi; perlengkapan dan instalasi sanitasi; piring panas listrik
untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan wastafel; selang mandi; shower
genggam; sumbat untuk bak cuci; toilet portable; wastafel dapur untuk penggunaan komersial;  bak cuci untuk dapur, cucian
dan kamar mandi;  keran air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:31:17
540   EtiketDID2021083946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Dr Abu Hanifa 12 Guguk Malintang, Kota Padang Panjang, Kota Padang
Panjang, Sumatera Barat, 27128

Afandi Faris Aiman, Syaripudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEYOND PROPOLIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning emas, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:31:27
540   EtiketDID2021083947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

KAMAL TARACHAND. M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: METACAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HItam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan

campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengganti teh;
Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan,
rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Baozi (roti isi); Biji kopi; Biskuit coklat; Biskuit yang dilapisi
cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat
rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Boba teh durian; Brownies
Coklat; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar
teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Campuran beras coklat dan
hitam; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran untuk roti;
Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cokelat dalam bentuk
pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi,
permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Enchilada [roti isi]; Es coklat
durian; Es untuk minuman penyegar; GIS (bahan pemekar roti); Hasil produksi coklat; Hiasan roti yang dapat dimakan; Jus
jahe [minuman]; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Keju gembung
[camilan jagung]; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang
dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Keripik camilan sereal; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte;
Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula
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aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya;
Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Macchiato (minuman kopi yang dibuat
dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan berbahan dasar
teh; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan penutup terbuat dari
cokelat; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula);
Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan
dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk
batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan
dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum;
Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama
terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan, makanan ringan dan makanan
ringan organik berbahan dasar sereal; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte;
Meses cokelat; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang
Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai;
Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh
termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar
kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan
dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh
bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan
dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa
susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman
jahe (teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman
karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman
kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk
daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa
ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa
susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Ocha / teh jepang; Olesan berbahan dasar coklat; Panettone (roti manis); Penyedap
rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma kopi;
Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman;
Permen cokelat; Pizza (roti); Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti
Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti
kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti
lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke
dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar
manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti,
sandwich, biskuit; Sahi (Teh); Saus celup berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sayuran untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk
membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh
Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan
teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk
pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh
olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh
herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung, roti,
ragi, pastri (kue-kue); Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; adonan puff pastry (roti); adonan roti; affogato
[minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; almond berlapis cokelat; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan
mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti kopi; baking cokelat; bar energi dan
makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; barbari [roti datar]; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan
dasar cokelat; bihun coklat; biji cokelat; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi
cokelat; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; bola keju gembung [camilan jagung]; buah kering
berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk campuran es teh; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat;
bubuk coklat; bubuk teh instan; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bunga atau daun untuk
digunakan sebagai pengganti teh; burger kedelai [roti sandwich]; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; camilan
granola; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung gembung;
camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran bubuk untuk sediaan minuman
cokelat; campuran cokelat panas; campuran isian berbasis roti; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi
hitam dengan susu panas; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran roti;
campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan
sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh
kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk
sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; cangkir cokelat yang bisa dimakan;
cangkir wafel berlapis cokelat; chapati [roti tidak beragi]; cokelat; cokelat batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk
cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat
menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung
susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi
ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis;
coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie berlapis cokelat; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa];
cupcake cokelat; daun teh; daun teh, yang diproses; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dripper
kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt
digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial, untuk
minuman penyedap; es kopi; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es teh; esensi
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kopi; focaccia [roti]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau
minuman; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan
menggunakan teh hijau bubuk; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan
makanan; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan
dari susu; isi cokelat untuk produk-produk roti; isian kantong penyaring kopi tetes; kacang berlapis cokelat; kacang brazil
dilapisi cokelat; kacang macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman
kopi; kaki cokelat; kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi;
kapsul teh, diisi; karamel berlapis cokelat; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-
buahan; keping cokelat; keripik camilan sereal instan; kismis berlapis cokelat; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari
rumput laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet;
kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum
dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim-krim
coklat; kue cokelat; kue coklat; kue tar cokelat; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kukis coklat dari tepung
keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu untuk
makanan dan minuman; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk
sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari
kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-
medis); makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan
ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan
ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum
(makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan
ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi
probiotik; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan
berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas
gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan
dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan
gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap
santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; mangkuk wafel berlapis cokelat; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman
infused); mie kering bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu;
minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu,
krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar
kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba,
jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan
cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar
teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar
teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus
buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji
kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso, es krim dan
brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal
alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu;
minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih
menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan
buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao;
minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh;
minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan
bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk
coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan
dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi
(coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; minyak kopi; mugi-cha [teh barley panggang]; olahan
(sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan
berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga
mengandung kacang; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; pandoro [roti ragi manis];
pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih); parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh
hijau bubuk; pasta cokelat; pati untuk makanan dan minuman; pemanis-pemanis coklat; pengganti cokelat; pengganti kopi
berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa
almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah,
selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi; perasa lemon,
selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa sirup
untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman,
selain minyak esensial; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak
esensial, untuk minuman; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat;
permen rasa kopi.; permen yang terbuat dari cokelat; piadina [roti datar]; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi;
polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; pralin terbuat dari cokelat; pralin
terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; produk
cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff
pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah roti; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bagel
beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan
telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi

Halaman 880 dari 1263



dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum
hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti
kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti
panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita;
roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang
kedelai; roti*; saus cokelat; saus coklat; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman;
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan malt barley untuk digunakan dalam
membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi;
sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; selai cokelat untuk
digunakan pada roti; sirup cokelat; sirup pati bubuk untuk makanan dan minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman;
snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; souffle coklat; sourdough (roti); stik roti; susu malt menjadi perasa
untuk minuman; taburan cokelat untuk menghias kue; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); teh; teh (bukan untuk
keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas
kafein; teh beraroma; teh beras merah yang dipanggang; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh
coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng
merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi,
makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; telur cokelat; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan
terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih;
tepung untuk makanan dan minuman; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; turbinado sugar
(Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:31:56
540   EtiketJID2021083948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMANSARI PERSADA RAYA BLOK X NO.07 JATIBENING BARU, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17412

HERRY SUGANDHI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANGGALA ASIAN & INDONESIAN CUISINE
Merek Kata

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

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan
ringan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; layanan hotel
dan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:32:04
540   EtiketDID2021083949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baskom; Loyang; Peralatan masak; Rak Piring; Toples Kaca; Tumbler [gelas minum]; botol air terjual kosong; botol kaca;

botol vakum; ceret bersiul; dispenser sabun; garpu saji; gelas [wadah minuman]; gelas bir; gelas kaca; gelas minuman; gelas
opal; gelas plastik; gelas teh; karya seni yang terbuat dari keramik; kotak makan siang; kotak makan siang yang terbuat dari
plastik; mangkuk saji; mangkuk sup; panci masak logam; patung-patung porselen, keramik, gerabah atau kaca; piring
hidangan untuk penyajian; piring saji; piring untuk hidangan; rak bumbu; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok pencampur
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[peralatan dapur]; sendok saji; sendok untuk keperluan rumah tangga; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; tabung
gelas untuk menyimpan rempah-rempah; talenan dari kayu; teko non-listrik; tempat sampah; tempat sampah untuk keperluan
rumah tangga; wajan; wajan non-listrik; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:40:56
540   EtiketDID2021083950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pesona Asri Estate, Jl.Cikoneng-Bojongsoang, Jawa Barat, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40288

MUHAMMAD YUSUF TAHIR, GEMILANG NURUFI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHAFAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SHAFAS (Shafa) berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti kemurnian, kepolosan, ketenangan
atau kejelasan. sementara dalam bahasa persia safa memiliki arti penyembuh atau obat.

591 Uraian Warna : Saddle Brown, Dark Vanila, Sunburst, Black Olive
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerudung kepala; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian muslim; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian

olahraga muslim; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:41:33
540   EtiketDID2021083951

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ngoro Industrial Park V-2, Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto - Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61385

PT. MOLION TOYS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Molion
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan

busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat bantu latihan golf;
Aparat dan peralatan latihan dan kebugaran; Balon mainan; Bantalan lengan pelindung untuk digunakan pada bidang atletik;
Blok start untuk olahraga; Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket, barang pelindung yang diperkuat untuk latihan
kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; Bola mainan; Bola salju mainan; Bola untuk berlatih golf;
Boneka Daruma; Boneka Osuwari [boneka dalam posisi duduk]; Catur Cina [permainan]; Hiasan dan dekorasi untuk pohon
natal; Hiasan pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal listrik; Hiasan pohon natal dan kaus kaki natal;
Hiasan untuk pohon natal, kecuali lampu, lilin, dan gula-gula; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Karpet untuk bermain
golf; Kartu perdagangan (permainan kartu); Kereta luncur salju (mainan); Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan
pancing; Koper yang diadaptasi untuk peralatan pancing; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kursi game interaktif untuk
game video; Mainan; Mainan LED tongkat cahaya; Mainan air (selain alat bantu renang); Mainan yang dapat dinaiki; Mainan,
barang permainan dan olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola
busa, bola boneka untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring  ring basket, papan net basket, papan basket ukuran
kecil, pompa untuk memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan;
mesin permainan otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang
dikeringkan atau yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen
pohon Natal kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang;
ponsel untuk anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang
digerakkan dengan tali atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan
aksesoris patung tokoh jagoan; kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan
otomatis yang digerakkan oleh motor jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure
cincin gulat mainan kendaraan mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang
diadopsi untuk digunakan dengan layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan
puzzle boneka mainan mainan mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan
topeng kostum topeng kostum masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Meja permainan basket; Meja permainan basket
elektronik; Menashi-daruma [boneka bodhidharma tanpa murid]; Mesin game; Obyek kamuflase untuk berburu; Ornamen dan
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dekorasi pohon Natal; Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan yang dapat dicetak berupa mainan
berbahan dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan; perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak,
yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat
dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat
dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu
kesatuan; tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat
hiburan, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Pegangan untuk bat tenis meja; Pelindung lutut untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk
penggunaan olahraga kriket; Pelindung wajah untuk penggunaan olahraga kriket; Peluit berburu; Penutup tas golf; Penutupan
pohon Natal; Peralatan game; Peralatan olahraga, yaitu, peredam getaran untuk raket; Peralatan papan seluncur salju, yaitu
binding dan deck papan seluncur salju; Peralatan pelurusan ayunan golf; Peralatan skating; Peralatan untuk kegiatan
olahraga; Peralatan untuk latihan fisik; Pergilah naik game; Perlengkapan alat senam dan olahraga; Perlengkapan papan
luncur yang terdiri dari riser, bantalan (bearing), gandar dan perangkat keras pemasangan; Permainan; Permainan yang
menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan;
rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan;
kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga
(kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga),
bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga),
pelindung tangan (peralatan olahraga); Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali
perkakas-perkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.  (Games; Pohon natal dari bahan sintetis; Rok pohon Natal;
Sarung papan selancar; Sarung tangan kriket; Sarung tangan untuk tinju; Sepatu luncur; Sepatu roda; Sepatu roda mainan;
Sirip untuk berenang; Skittles; Tas disesuaikan untuk membawa papan selancar; Tegakan pohon natal; Tongkat golf, tas golf,
pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang digunakan untuk memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk
penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf, penutup kepala tongkat golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet
latihan permainan golf; Tongkat pemukul bola untuk permainan; Tudung tongkat pemukul golf; aileron untuk papan selancar
angin; aksesoris untuk bangunan mainan; aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk boneka; aksesoris untuk
kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan tokoh aksi; alat bantu berenang sayap air untuk
penggunaan rekreasi; alat bantu renang; alat bantu renang tiup untuk anak-anak; alat genggam untuk permainan elektronik;
alat mainan; alat musik mainan; alat pembuat sudut derajat ski; alat peraga yoga di alam roda yoga; alat permainan anak-
anak; alat permainan lelucon praktis; alat seukuran saku untuk bermain video game; alat sulap; alat untuk game; alat untuk
permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; alat untuk senam
dada; alat untuk senam ritmik; alat yang berupa cakram untuk Lempar cakram; alat-alat olahraga (selain perlengkapan
golf/perlengkapan
memanjat); alat-alat senam; angka model skala [mainan]; aparatus garis zip untuk tujuan rekreasi; aroma kamuflase manusia
untuk berburu; aroma penarik binatang untuk berburu; aroma umpan untuk berburu; aroma umpan untuk berburu atau
memancing; artikel pakaian untuk mainan; ascenders [perlengkapan gunung]; ayunan; ayunan bayi; ayunan bayi untuk taman
bermain; ayunan yoga; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon mainan; band pegangan untuk raket; band
pegangan untuk raket squash; band pegangan untuk raket tenis meja; bangunan model skala [mainan]; bantal meja biliar;
bantal meja snooker; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan pelindung [bagian dari pakaian olahraga]; bantalan
pelindung untuk digunakan dalam olahraga; bantalan pelindung untuk skateboard; bantalan sikut (peralatan olahraga);
bantalan traksi untuk papan selancar; barbel; barbel angkat beban dan barbel heksagonal untuk latihan tambahan (cross
training); barbel untuk angkat berat; barbell; batangan cakram angkat beban; batu bata yoga; batu untuk bermain game Go;
beanbag menjadi mainan; beberapa tabel aktivitas anak-anak [mainan]; bendera golf [artikel olahraga]; berburu; berenang
mengapung untuk penggunaan rekreasi; binding ski; binding untuk ski air; binding untuk ski alpine; binding untuk ski lintas
negara; blinds berburu [artikel olahraga]; blok (mainan); blok awal untuk olahraga track; blok bangunan [mainan]; blok
bangunan mainan; blok bangunan mainan yang mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; blok yoga; bobot
kaki [artikel olahraga]; bobot pergelangan tangan untuk berolahraga; bola gym untuk yoga; bola mainan; bola permainan; bola
tenis meja; bola untuk game; bola untuk permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya,
bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan untuk memproyeksikan bola permainan; boneka (dolls); boneka
(puppets); boneka bayi; boneka bean bag; boneka berpakaian tradisional; boneka kain; boneka kokeshi; boneka mainan
berkarakter; boneka matryoshka; boneka matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia]; boneka tangan; boneka tradisional
Jepang; bumper kolam renang; bumper pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan senam; busa mengapung untuk
berenang; busur berburu; busur dan panah mainan; busur silang [artikel olahraga]; cangkir untuk dadu; cawat olahraga
dengan cangkir pelindung bawaan untuk keperluan olahraga; cendera mata mainan dari kertas; chip game; chip poker
[peralatan game]; cincin berenang; cincin renang; confetti meja; counter [cakram] untuk gim; craps tables [peralatan game];
curling sapu [artikel olahraga]; dadu; daggerboard untuk papan selancar angin; dayung dan raket tenis meja; dayung untuk ski
selancar; dekorasi untuk pohon Natal; diskus [artikel olahraga]; duck blinds [artikel olahraga]; ekor layang-layang;
ekspander[berolahraga]; film pelindung disesuaikan untuk game portabel dengan layar kristal cair; film pelindung yang
disesuaikan untuk layar untuk game portabel; fishing fly boxes [artikel memancing]; furnitur untuk rumah boneka; game
backgammon; game basket meja; game dadu; game dart; game elektronik genggam; game elektronik genggam yang
diadaptasi hanya untuk digunakan dengan penerima televisi; game genggam dengan tampilan kristal cair; game komputer
bertenaga baterai dengan layar LCD; game panah magnetik; game papan sugoroku; game pinball; game portabel dengan
layar kristal cair; game portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; game ruang tamu; game sasaran; game shogi
[catur Jepang]; game tapal kuda; game tiup untuk kolam renang; game, mainan dan mainan; gamepad; gamepad untuk
digunakan dengan gim elektronik; gamepad untuk digunakan dengan konsol game; gamepad untuk video game; gantungan
baju untuk hiasan pohon Natal; garasi mainan pit stop; garis layang-layang; gelembung sabun [mainan]; genggam, permainan
keterampilan non-elektronik; grip band untuk raket bulutangkis; gulungan layang-layang; gulungan untuk memancing; gym
bayi; gym hutan [peralatan bermain]; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; harness (tali pengaman) untuk papan
selancar angin, harness tip untuk papan selancar angin, lilitan harness, alat tambahan harness; harness pendaki; headset
gaming khusus diadaptasi untuk digunakan dalam bermain video game; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
helikopter mainan yang dikendalikan radio; hiasan pohon Natal; hiasan pohon Natal musikal; home plate [artikel olahraga];
jaket renang; jalur balap untuk kolam renang; jalur sepatu roda; jam tangan mainan; jaring bulu tangkis; jaring renang; jaring
tenis meja; jaring untuk kantong meja biliar; jaring untuk kantong meja snooker; jaring untuk lapangan olahraga; jaring untuk
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jaring untuk permainan bola; jaring untuk saku meja biliar; jarum untuk pompa untuk menggembungkan bola untuk game;
joystick game komputer; kacamata mainan prisma; kait untuk hiasan pohon Natal; kalung papan selancar; kapal mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan yang dikendalikan radio; kartu awal untuk bermain game lotere; kartu domino; kartu
perdagangan untuk permainan; kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap; kaset pegangan untuk
raket tenis meja; kelereng untuk game; kendaraan mainan; kendaraan mainan bertenaga gesekan; kendaraan mainan yang
berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam bentuk jari dan piala, piala
mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan peliharaan; kendaraan mainan
yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan mainan yang dikendalikan radio;
kendaraan model skala yang dikendalikan dari jarak jauh; keranjang ikan; kereta bayi mainan; kereta luncur [artikel olahraga];
kereta mainan; kereta mainan model set; keypad game; kincir mainan; kit model skala [mainan]; kolam renang [artikel
bermain]; kolam renang mengapung udara; kolam renang tiup [artikel bermain]; kolam renang tiup dan plastik untuk
penggunaan rekreasi; koma [potongan kayu untuk game shogi]; konsol game; konsol game genggam; konsol genggam untuk
bermain video game; konsol video game; konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor;
kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk kendaraan; kotak memancing
ikan [artikel memancing]; kotak musik mainan; kotak pasir [artikel olahraga]; kotak pasir [mainan]; kotak peralatan pancing [alat
memancing]; kotak untuk umpan pancing; kubah kuda untuk senam; kuda kayu (artikel olahraga); kulit gitar untuk pengendali
permainan gitar elektronik; kumpulan permainan papan; kursi reel; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; layang-layang;
layang-layang parafoil; layar kamuflase [artikel olahraga]; layar kamuflase untuk tujuan berburu; lemari untuk mesin video
game arcade; lonceng untuk pohon Natal; lubang berlatih golf; lubang mainan berhenti; mainan *; mainan action figure;
mainan aksi; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang dioperasikan dengan baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-
anak; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan balok bantal; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru
untuk pesta; mainan bayi; mainan bola untuk meringankan stres; mainan dan game komputer interaktif; mainan dan game
output video; mainan dari logam; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan genggam
untuk anak-anak; mainan jaga keseimbangan; mainan karakter karet; mainan karakter plastik; mainan karet; mainan kolam
renang dan tempat mandi; mainan kotak pasir; mainan muntah untuk bermain lelucon; mainan musik; mainan pasir; mainan
peluit; mainan pengembangan sandiwara; mainan pohon Natal; mainan portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi;
mainan sarung tangan lempar tangkap; mainan tabung bentuk dan warna; mainan tenda dan mainan balok-balok anak-anak;
mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; mainan untuk di bak mandi; mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk
infant (bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan radio;
mainan yang dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang
dirancang untuk melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang
menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola karet, ember mainan, sekop mainan,
pasir mainan, bak pasir mainan, semprotan air mainan; masker wajah untuk olahraga, selain untuk menyelam; meja biliar;
meja biliar yang dioperasikan dengan koin; meja dan tongkat bilyar, rak dan bola; meja foosball; meja mahjong otomatis; meja
permainan; meja roulette; meja snooker; meja untuk tenis meja; meja video game terkomputerisasi untuk keperluan gaming;
memblokir boneka; memblokir kereta untuk sepak bola Amerika; memukul kuda untuk senam; mendorong mainan;
mengapung tiup untuk berenang; meninju mainan; mesin bingo elektronik [mesin game]; mesin dan aparatus game; mesin dan
peralatan untuk latihan fisik; mesin dan permainan game hiburan (otomatis dan dioperasikan dengan koin); mesin game
[mesin perjudian kalibrasi teralibrasi]; mesin game arcade; mesin game edukasi elektronik untuk anak-anak; mesin game
pinball (mainan); mesin game untuk judi; mesin game yang menampilkan perangkat yang menerima taruhan; mesin game
yang menghasilkan atau menampilkan hasil taruhan; mesin game, termasuk mesin slot dan mesin poker; mesin pengocok
kartu permainan; mesin permainan hiburan; mesin rehabilitasi dan mesin latihan fisik (peralatan senam); mesin slot [mesin
game]; mesin untuk bermain game kebetulan; mesin video game arcade; mesin video game arcade yang dioperasikan dengan
koin; mesin video game untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; mesin video game untuk digunakan
dengan televisi; mesin video game yang berdiri sendiri; mesin video output game untuk digunakan dengan televisi; mobil balap
mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil mainan;
mobil mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio;
mobil model skala [mainan]; mobil slot [mainan] dan bagiannya; monoskis; mouse gaming khusus diadaptasi untuk bermain
video game; mulai blok untuk berenang; naik mobil mainan; netballs; otopet mainan; overgrips untuk raket tenis meja; palet
(permainan); panggilan game berburu; papan berenang; papan berenang untuk penggunaan rekreasi; papan catur; papan
pegas [artikel olahraga]; papan permainan basket; papan selancar; papan selancar angin; papan seluncur salju; papan ski;
papan untuk bermain game Go; papan untuk selancar layang-layang; papan-papan permainan-permainan; pedang [senjata
anggar]; pedang mainan; pegangan layang-layang; pegangan untuk raket tenis meja; pelindung dinding bumper dari karet,
busa dan plastik untuk gimnasium; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar kaca
tempered disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar plastik disesuaikan untuk perangkat game portabel;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game elektronik genggam;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk video game elektronik genggam elektronik;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk peralatan video game
elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk peralatan
video game elektronik genggam; pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung pergelangan tangan [artikel olahraga]; pelindung
perut untuk olahraga; pelindung siku [artikel olahraga]; pelindung tangan (peralatan olahraga); pelindung telapak tangan untuk
penggunaan atletik; pelindung tulang kering (peralatan olahraga); pelindung wajah [artikel olahraga]; peluncur target [artikel
olahraga]; pemain rekaman mainan; pembuat mainan nois; pemegang tee golf; pendukung atletik pria [artikel olahraga];
pengapung untuk berenang; pengapung untuk mandi dan berenang; pengendali gerak untuk game komputer dan video;
pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game; pengendali untuk konsol game;
pengendali untuk mainan dan konsol game; pengontrol untuk mesin video game; penjaga kaki [artikel olahraga]; penjaga
lengan [artikel olahraga]; penutup berbentuk untuk binding ski; penutup berbentuk untuk raket tenis meja; penutup berbentuk
untuk ski; penutup kepala untuk raket tenis meja; penutup pelindung untuk raket; penutup pelindung yang dipasang khusus
disesuaikan untuk ski; penutup tunggal untuk ski; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk konsol game; penutup
yang pas disesuaikan secara khusus untuk melindungi konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal
atau monitor; perabot untuk rumah boneka; perada untuk dekorasi pohon Natal; peralatan dan aparatus game; peralatan dan
aparatus senam dan olah raga yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; peralatan dan artikel untuk olah raga dan pelatihan
fisik (selain untuk keperluan medis); peralatan dan material latihan beban dan latihan tambahan (cross training) khususnya
peralatan latihan beban dan latihan cross training; peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan penerima televisi;
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peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan game komputer,
peralatan game elektronik dan peralatan video game, tidak termasuk dalam kelas lain; peralatan latihan; peralatan makan
mainan [peralatan makan]; peralatan olahraga; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; peralatan olahraga,
selain untuk keperluan rehabilitasi medis; peralatan olahraga, selain untuk keperluan terapi fisik; peralatan permainan papan;
peralatan raket; peralatan untuk bermain game outdoor; peralatan untuk game konsumen yang disesuaikan untuk digunakan
dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan untuk latihan perut; peralatan untuk permainan elektronik selain yang
disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; peralatan video game; peralatan video game
genggam; peralatan video game yang berdiri bebas; peralatan video game yang disesuaikan untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; perangkat pelindung untuk latihan olahraga; perangkat permainan catur; perlengkapan
lapangan permainan, yaitu pembatas untuk lapangan olahraga tim; perlengkapan permainan voli, yang terdiri dari bola, jaring,
garis lapangan dan peluit, dan perlengkapan permainan polo air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit; permainan; permainan
bingo; permainan catur; permainan dam (games); permainan dan alat-alat permainan; permainan di atas meja; permainan
gelang; permainan kartu; permainan komputer genggam; permainan meja video terkomputerisasi untuk tujuan permainan;
permainan papan; permainan peran; permainan sepak bola meja dalam ruangan; permainan untuk mesin game; permainan
video elektronik genggam; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pesawat terbang mainan yang
dikendalikan radio; piano mainan; pin, ketapel (peralatan olahraga); pinetters bowling; piring terbang (mainan); piringan udara,
permainan ruang tamu, model diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket lotere, cakram terbang, menyusun
potongan gambar, mainan anjing, mainan kucing; pistol mainan; pistol mainan udara; pistol tutup mainan; pita penahan
keringat (barang olahraga); playsets untuk boneka; pohon Natal buatan; pohon Natal buatan menggabungkan lampu; poin
panah untuk berburu; pompa disesuaikan secara khusus untuk digunakan dengan bola untuk game; posting jaring tenis meja;
pot goke [pot untuk potongan batu yang digunakan dalam game Go]; pushchairs mainan; raket; raket raket; raket tenis meja;
rangkaian tali pengaman untuk memanjat; rattles [mainan]; rem ski; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak
jauh; roda omni [robot mainan]; roda yoga; roket mainan; rol untuk sepeda latihan stasioner; rumah mainan anak-anak; sabuk
angkat berat [artikel olahraga]; sabuk renang; salju buatan untuk pohon Natal; sandaran kepala untuk papan selancar angin;
watch-lifter untuk papan selancar angin; pengencang untuk papan selancar angin; ring tambahan untuk papan selancar angin;
tali untuk papan selancar; sarung pistol mainan; sarung tangan anyaman pelindung untuk latihan bermain bola Basque pelota;
sarung tangan batting [aksesoris untuk permainan]; sarung tangan bowling; sarung tangan golf; sarung tangan hoki es; sarung
tangan karate; sarung tangan memanah; sarung tangan olahraga; sarung tangan pagar; sarung tangan plastik pelindung untuk
latihan bermain bola Basque pelota; sarung tangan raket; sarung tangan renang; sarung tangan untuk game; sarung tangan
untuk memancing berupa sarung tangan pelindung kawat; sarung tangan untuk memancing berupa sarung tangan pelindung
yang diperkuat; sarung tangan untuk ski air; sarung yang dirancang untuk papan selancar dan ski; segel kulit [penutup untuk
ski]; senar raket; senjata anggar; senjata mainan; senjata paintball [peralatan olahraga]; senjata tombak [artikel olahraga];
sepatu roda; sepatu roda in-line; sepatu roda untuk anak-anak; sepeda latihan stasioner; sepeda mainan; sepeda mainan
elektrik; sepeda model skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda
roda tiga untuk bayi [mainan]; set ayunan; set bulu tangkis; set mainan balap; set tiket sekali pakai untuk bermain game
kesempatan; sirip buatan untuk berenang; sirip untuk menyelam; sirip untuk papan selancar; ski; ski air; ski alpine; ski lintas
negara; ski roller; ski salju; ski selancar; skibobs; skittles [game]; sling shot [artikel olahraga]; speargun yang diaktifkan oleh
pegas [artikel olahraga]; stan berburu [artikel olahraga]; stasiun layanan mainan; susun blok; tabel game elektronik dan
elektromekanis dengan output video; tabung tiup memancing mengapung; tali sandang keamanan untuk papan selancar; tali
untuk papan selancar; tali yoga; target udara miniatur yang dikendalikan dari jarak jauh untuk olahraga; tarik mainan; tarik
mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas dan sarung olahraga (untuk membawa peralatan dan raket keperluan olahraga);
tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas disesuaikan untuk digunakan dengan perlengkapan
olahraga; tas disesuaikan untuk ski; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk konsol video game untuk digunakan
dengan tampilan layar eksternal atau monitor; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk permainan video genggam;
tas khusus diadaptasi untuk konsol video game; tas khusus diadaptasi untuk konsol video game genggam; tas khusus
disesuaikan untuk barang-barang dan peralatan olahraga; tas khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga; tas pembawa
untuk papan ski air; tas peralatan untuk rugby (peralatan latihan rugby); tas untuk skateboard; tas yang dirancang khusus
untuk papan selancar; tas yang dirancang khusus untuk ski; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan selancar; teater
boneka [mainan]; telepon mobil mainan (tidak bekerja); tempat lilin untuk pohon Natal; tepi papan ski; terminal lotere video
[mesin game]; tiang layar untuk papan selancar angin, dasar tiang layar untuk papan selancar angin, pelat dasar tiang layar
untuk papan selancar angin, engkol untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin,; tiang net bola voli; tikar latihan
[artikel golf]; tikar latihan mengemudi [artikel golf]; tikar untuk bermain; toboggans [artikel olahraga]; tokoh mainan diposisikan;
tongkat mainan; tongkat ski; tongkat ski untuk sepatu roda; topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol mainan; trek balap
[mainan]; trek balap mobil mainan; troli pengangkut untuk papan selancar angin; truk mainan; tutup pelindung untuk papan
selancar; umpan berburu unggas air; umpan untuk berburu; umpan untuk berburu atau memancing; unit genggam untuk
bermain game elektronik untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit genggam untuk bermain game
elektronik, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit genggam untuk
bermain video game; unit genggam untuk memainkan game elektronik; unit genggam untuk memainkan permainan video,
selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; unit joystick genggam untuk bermain
video game; unit permainan elektronik genggam yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor; unit remote kontrol interaktif untuk video game; uta-garuta playing cards [permainan kartu Jepang]; video game selain
dari yang diadaptasikan hanya untuk penggunaan penerima televisi; walkie-talkie mainan [tidak mampu mengirim dan
menerima komunikasi]; waterski; yo-yo; yoga guling; yumi [busur untuk memanah Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:42:28
540   EtiketJID2021083952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kadipaten Rt.001/Rw.004, Gatak, Delanggu, Klaten
JIMY SANTOSO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: J5ISMOYO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, kuning, oranye, emas, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs

web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan
turnamen dan kompetisi permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif
dan kontes yang terpusat di sekitar permainan komputer dan video; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan,
yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau
pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah
direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten
hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio,
video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan
informasi dan sumber daya kesehatan dan kebugaran; Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara
langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola
basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan yang menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar;
Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan
dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Pendidikan; Pengaturan acara hiburan; Produksi dan distribusi radio,
televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi
permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga,
liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman
bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode
serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat
lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa yang menampilkan
buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-
jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jurnal
online, yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan,
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; kegiatan olahraga dan budaya;
layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan pengembangan
hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik konsumen (consumer
electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan penerbitan video digital, audio dan
multimedia; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show pendidikan,
konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan jaringan virtual;
layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan perekaman audio dan video;
memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; menyediakan blog
dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik,
dan video musik; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif,
realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pertunjukan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan
video game multimedia; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan pelatihan;
penyediaan permainan video online; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing),
mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video; presentasi film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik;
presentasi pertunjukan langsung; presentasi variety show; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang
berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan penyewaan film,
film video, program radio dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi pertunjukan dan film; produksi
podcast video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman suara dan video; produksi, pertunjukan dan
penyewaan film; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:44:02
540   EtiketDID2021083953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
IJEK WIDYAKRISNADI

Halaman 886 dari 1263



Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas piring dari tekstil; Hordeng; Taplak meja panjang; Taplak meja panjang dari tekstil; Tempatkan tikar plastik sebagai

pengganti tekstil; bahan linen untuk alas tidur; gorden; gorden yang terbuat dari kain tekstil; handuk anak-anak; handuk kamar
mandi dari tekstil; handuk mandi; handuk pantai; handuk terry; kain campuran kapas-wol; kain chenille; kain flanel; kain tekstil
microfiber; kain tekstil untuk digunakan dalam pembuatan tempat tidur; kain tenun; kain tirai; kain*; kelambu; kelambu
berinsektisida; lembar kantong tidur; linen mandi; linen mandi, kecuali pakaian; linen tempat tidur dan meja; pelindung kasur
[alas tidur]; pemegang tirai dari bahan tekstil; penutup furnitur kain yang tidak dipasang; penutup kasur; penutup kasur yang
terbuat dari serat mikro anti-tungau; penutup tempat tidur; penutup tempat tidur dan meja; rok boks bayi; saputangan tekstil;
sarung bantal; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut anak-anak; selimut bulu;
selimut dari tekstil; selimut futon; selimut penutup; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut selimut futon; selimut
tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut tempat tidur yang terbuat dari
serat buatan; selimut tidur; selimut wol; seprai anak-anak; set sprei; spanduk kain; sprei; sprei anak-anak; sprei terbuat dari
bahan tekstil non-woven; taplak meja dari tekstil; tikar plastik untuk gelas minum, menjadi pengganti tekstil; tirai; tirai dari
plastik; tirai mandi; tirai pintu; tirai shower dari tekstil atau plastik; tirai tekstil atau plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:47:07
540   EtiketJID2021083954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ngoro Industrial Park V-2, Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto - Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61385

PT. MOLION TOYS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Molion
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Agen

penjualan; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan
pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan ritel; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa pengurusan
perijinan usaha; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan dan distributor alat-alat
olahraga; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Layanan ritel dan grosir teh; Manajemen Usaha; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Penyajian barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel;
Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Periklanan untuk orang lain melalui
komputer dan jaringan komunikasi; TOKO SERBA ADA; Toko perabotan; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi usaha;
analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; fungsi kantor; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa
agen impor-ekspor barang; jasa grosir dan eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan; jasa
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konsultasi perdagangan luar negeri; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa penilaian
bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis;
jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan)
karyawan; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; layanan pemberian
nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang
manajemen strategis; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan
pemasaran; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan
penyimpanan catatan pemegang saham; layanan ritel disediakan oleh supermarket; penataan etalase toko; pengaturan
pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan transaksi
komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial,
untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penghimpunan/ penerimaan/
penyimpanan dan penyediaan data informasi bisnis yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyimpanan data dan
pemrosesan data; perdagangan barang; supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier; toko;
toko eceran; toko online; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:47:13
540   EtiketDID2021083955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dewi Sekardadu  04, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Agus Khumaidi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WakeMeUp
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : bangunkan saya
591 Uraian Warna : Biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:48:23
540   EtiketJID2021083956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

KAMAL TARACHAND. M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: METACAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HItam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan

manajemen usaha; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial untuk
lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher
hadiah; Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti pemasaran atau
data demografis); Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan
komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya
dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis
manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi
bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan
distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan manajemen
bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan, termasuk manajemen, operasi,
organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan
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untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai,
tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi
komersil dan saran untuk konsumen; Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya
Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa agen penjualan,
yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen
yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa
alih daya dalam mengatur pengadaan barang untuk orang lain; Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program
afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen, seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi
perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar, dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan
area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer
global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan
dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan
kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-
sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau
cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah,
perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan
perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera,
perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data
magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik,
kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat
tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian,
koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil,
pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman,
makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa evaluasi
komersial; Jasa grosir online; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan
dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program
komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)
program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh;
penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia
interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa
pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)
perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan periklanan; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem
mutu manajemen; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial,
kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai
pasok untuk orang lain; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer
online; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung
(online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan
melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah;
Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga,
peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan
[cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk
badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan
pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai
untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik,
layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau
remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan
kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan kesehatan,
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website; Jasa penjualan
drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara
online; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara
onLine; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan telepon selular baik
secara online atau secara langsung; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan
berbagai ketrampilan dan pengalaman; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara
sambung-langsung  (online); Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel, yaitu, handset,
walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara komersial
untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin dan
perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan
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perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk
peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan
makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-
bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)),
mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis
untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi,
alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk
mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat
pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk
keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk
keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa
darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-
mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk
diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat
penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin
pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga
listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan
instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan
penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan
(trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan dan distributor alat-
alat olahraga; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang;
Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung
(online); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,
melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa retail dan jasa
retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat
elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok
elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya
(charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau
yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok
elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif
dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah
tangga; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan
dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita
dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet
wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet,
sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa
toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran secara online;
Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko
online sepatu bekas; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio,
publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang
pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun
secara online; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang
menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa
yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data konsumen,
demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa konsultasi perniagaan, informasi,
penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip,
televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya;
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Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di
bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen
bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah
lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen
personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan
langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan,
elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik,
dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan,
pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka
pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi
manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsumen (Informasi
komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Koperasi
perdagangan; Layanan administratif manajemen hotel; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen
periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela karyawan dan proyek
layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan
bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan
pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan
standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.;
Layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen
personalia; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan
manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data
tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi
dalam bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten
permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan
pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta
aksesori dan suku cadang terkait; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
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dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan kliping berita online; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk
periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan
manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
manajemen risiko bisnis; Layanan manajemen sumber daya manusia; Layanan online untuk menghubungkan pengguna
jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online;
Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan
melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online,
situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang
untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan
penjualan ritel online; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi, publikasi dan
promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara komersial  untuk mobil-mobil; Layanan perantara
komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan
asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik,
yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan
portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari
sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online
yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel
online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel toko serba ada
online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko
grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk
membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menampilkan
rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang  terkait dengan musik;
Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko
ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat
diunduh; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi;
Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online,
dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang
olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah tangga; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran
dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang
eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan
kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen
Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen akunting; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan;
Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah,
afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau
melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman
berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan
layanan; Memberikan informasi kontak komersial dan bisnis; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan layanan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan
komersial; Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus
melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara
mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips
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kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku,
penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk
penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mengatur dan mengelola
promosi pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis;
Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk
tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengatur pengambilan,
pengiriman, penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; Mengorganisir pameran, pameran dagang,
pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang
dan eksibisi; Mengumpulkan informasi komersial; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai;
Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang
menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk
pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan
komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan
dengan organisasi dan manajemen bisnis; Order melalui online; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi
penjualan; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi;
Pembuatan materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pemesanan buku secara
online; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk
promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan, manajemen, inventaris,
pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui
pengiriman); Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengembangan konsep periklanan; Pengembangan standar
sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek; Pengembangan standar
sukarela di bidang manajemen strategis; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui
jaringan komunikasi elektronik; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan
online untuk orang lain; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-
barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir
untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk
produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang
dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan,
kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi,
timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu
barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-
visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker,
netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram
serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca
portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation,
telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker,
sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film,
sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat
(CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan
makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan barang dan
perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu,
serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari
plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah
atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan online atas publikasi
cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan
ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung
dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan
pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
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services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk
anak; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan
eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta
pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik,
termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi  di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web;
Penyediaan informasi  di bidang manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web;
Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan
informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi mengenai analisis
manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global;
Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa
periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi,  konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga
barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyediaan
promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan tempat
pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis
ketrampilan dan pengalaman; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian
hadiah untuk tujuan promosi dan perdagangan; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan
(termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan peralatan untuk periklanan; Perdagangan
bahan bakar padat; Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket);
Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan
piranti lunak; Perdagangan besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.;
Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis;
Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Produksi
film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan;
Promosi [periklanan] bisnis; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online;
Ritel online; Saran manajemen pemasaran; Tempat penyelenggara kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Toko
kue online; Toko makanan online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman online; Toko online
dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang
makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan
bayi; Toko roti online; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk
gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi dan manajemen hibah penelitian; administrasi franchise
(waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi
orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan
peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan
periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau
insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi
penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi sewa guna real estat dalam bentuk mengatur
perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko
perdagangan; administrasi urusan bisnis waralaba; agen informasi komersial; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis
pertunjukan]; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analisa dan pengajaran manajemen; analisa
manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis atas
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pengurangan penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; analisis
manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis, manajemen dan
layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial
waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran mengenai
organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan manajemen bisnis
dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan
industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial; bantuan manajemen komersial atau
industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; belanja online; bisnis dan manajemen; database dan manajemen arsip yang
terkomputerisasi; distribusi bahan periklanan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan;
distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus
untuk keperluan periklanan; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan
sampel untuk keperluan periklanan; file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; galeri seni untuk tujuan komersial;
galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan dan layanan
informasi komersial; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan jasa pelatihan
penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial
televisi; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan real estat komersial; iklan real
estat komersial atau perumahan; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan
secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving; iklan secara
online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan saran komersial
untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan
produk dan layanan; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi
bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan
streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program
sponsor; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio;
jasa agen periklanan televisi; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis
seniman pertunjukan); jasa analisis periklanan; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan
untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa distribusi di
bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan
selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa jual beli mobil bekas
secara online; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas
pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi
dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan
menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa,
tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi
bisnis; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi,
manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang
disediakan melalui Internet; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat
perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas
pelanggan untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis
sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen
penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa marketing melalui berbagai media,
termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa organisasi dan manajemen program promosi
insentif dan penjualan; jasa outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat
mengatur pengadaan barang untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa pemesanan
dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa
pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun
offline; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan melalui
sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen
untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan
mengubah daftar produknya; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel
produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan
buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut
di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penyediaan
informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan
pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini
berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan
produk kimia; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan
aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa perdagangan secara online sehubungan
dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa
periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan
konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan
informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan
email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa
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periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi;
jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau
animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan
pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa
periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual
pakaian, alas kaki dan headwear; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan
dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso
listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa promosi dan pemasaran secara online;
jasa promosi yaitu distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui
telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya dan  melalui internet; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail
sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum,
bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup
lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon
natal; jasa ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan
permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan
aksesorisnya; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait
mainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang
belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam
bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan
selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung
matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik,
tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas
pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot,
tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon
bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat
pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam,
tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda,
dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel
/knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap
semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah,
tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas
olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk
bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist
bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan
dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan
bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai
foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara,
kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian,
navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau
pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah
suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan
analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya,
kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk
penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di
bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera),
peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat
atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat
tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung
chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori
magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata
dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster,
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tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik,
stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk
digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di
bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi
bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus
dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang,
pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu,
bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis
dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan
pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak,
bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap
dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral,
logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat
dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk
penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen,
tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari
logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat
tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang
dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan
kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk
darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk
pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting
pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-
hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
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untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi  yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan
komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain,
kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko
retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa
rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko
retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer
yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang
menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas
virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko ritel online yang menampilkan
konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail secara online; jasa waralaba hotel
(manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
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apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa
analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour)
melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa
orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa informasi usaha
dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan
ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub
liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak
penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa
organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-
jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan,
penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung
komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-
sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian,
tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian,
alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang
disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-
tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel online menampilkan
konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan bisnis dan
periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk
mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk
mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk
orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; kamar layanan perdagangan dalam sifat
mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan
manajemen bisnis; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya
kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari
manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan
model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data
atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis
atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep
dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi
dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk database online yang berisi
daftar rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
direktori bisnis online; kompilasi informasi komersial; kompilasi register komersial; kompilasi statistik bisnis dan informasi
komersial; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru;
konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen,
perencanaan dan pengawasan; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi
manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi
kecerdasan buatan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di
bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan
dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran,
produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri;
konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi
mengenai efisiensi manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik yang dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit
listrik swasta; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan
pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan
dengan manajemen personalia; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi
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yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan
manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen informasi komersial; layanan akuntansi administrasi, layanan
akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang
bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang
bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan
keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek layanan masyarakat;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek
sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif
lingkungan; layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis
atau konsultasi di bidang manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis
bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor energi; layanan bea cukai, yaitu,
menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak
berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan
lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk keperluan manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk
menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para
profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak lain yang
menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan bisnis
untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis, yaitu, perumusan
praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan evaluasi, analisis dan
pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang
manajemen bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari
individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
strategis; layanan grosir untuk game; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan iklan dan informasi komersial yang
disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran online;
layanan iklan digital; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan informasi komersial dan penyediaan
informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan
melalui Internet; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan
informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring
bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang
manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang
manajemen strategis; layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya
manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya;
layanan konsultasi bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan
manajemen; layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan
konsultasi dan nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan
saran yang berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi pemasaran dan
periklanan; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis,
organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan operasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lobi
komersial; layanan logistik (manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan
layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk
tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk
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menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan
manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan
dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik
rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris
elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis;
layanan pelelangan online melalui Internet; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan
konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan
online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan berbagai barang
konsumsi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan
ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor
dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan
pemrosesan data online; layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap
peraturan oleh perusahaan asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk
menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan
penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan
perantara komersial; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan
pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan
kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan
komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu,
mempromosikan jasa pihak lain; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan ritel atau layanan grosir untuk
perangkat lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam
dengan layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel dan
grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan
ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk
musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel online yang
berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan
ritel untuk permainan; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; layanan ritel
yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan strategi komunikasi periklanan;
layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis;
layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan
konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan
toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran
secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki
daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online
yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online
yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir
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online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata
diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala,
artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi,
permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas
kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan
interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer;
layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel online dengan produk utama
kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama
peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online
terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu
seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan
alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan
artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan
toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan
toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan
konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain;
layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan komputer yang dapat
dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan
mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon,
speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
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headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang menampilkan
minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang
menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan waralaba dalam bentuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan
waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam
pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam
pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian,
pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan-layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen Sumber Daya Manusia;
manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen
administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen
biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi;
manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis
apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara;
manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis
dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis
di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen
bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang
terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen
bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis
komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen
bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis
penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan dalam
industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan;
manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis restoran;
manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi;
manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis
untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga,
outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir
dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi;
manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)
untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan
keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya
berhubungan dengan permainan  golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis;
manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis;
manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi;
manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi
bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen
informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan
elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang
terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik pengiriman barang; manajemen
merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat; manajemen persediaan;
manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan
pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang
berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen pusat panggilan
telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan;
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manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; manajemen stok
terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; manajemen usaha,
yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melakukan studi kelayakan komersial;
melakukan survei online; melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan
perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi
bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara
terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan urusan bisnis atau fungsi komersial dari
perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan mengajukan aplikasi untuk mendapatkan
izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial;
memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi dan saran komersial untuk konsumen; memberikan
informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi komersial kepada konsumen; memberikan
informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan;
memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan dan industri perjalanan;
memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat
lunak komputer; memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang
mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan
telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan;
memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain
dan manajemen aset cryptocurrency; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial;
memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan
manajemen bisnis; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara
online; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan
kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa
mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi
barang dan jasa mereka dengan program penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi
skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat
atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang
dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan desain orang lain
dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan
portofolio online melalui situs web; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis akuntan profesional yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis analis keuangan yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis investor yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dalam pengembangan
aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri kapal pesiar yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman musik yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan
dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; mempromosikan
kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen strategis;
mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; memverifikasi dan memantau
kredensial individu di bidang manajemen bisnis; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen
proyek; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen strategis; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
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melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari;
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja
komparatif online untuk vendor barang dan jasa gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga
untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial
atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi
bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-anak
yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo
untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan dan
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan database komputer online dan
database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar,
bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial
on-line di Internet; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk
live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli;
menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan
sumber daya lainnya; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-
commerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha,
semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan
promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan,
manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi
termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor;
menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang
berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan
informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan
dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber
pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik,
manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis
lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan
pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan
manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional
untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk
organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online
untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan
program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
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menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran
dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan;
menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran
(exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk
untuk perusahaan industri dan komersial; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau
komersial; menyusun dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan
pelanggan CRM; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; nasehat manajemen; nasihat yang
berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan
transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem
telekomunikasi; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower
recruitment and outsourcing; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara
periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi
bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen program insentif; organisasi
dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang
sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau
usaha; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang untuk
tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran seni
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi peragaan busana untuk
tujuan komersial; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi, manajemen
dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pelelangan online; pemantauan efektivitas periklanan; pemasaran
layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan
melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai
jasa konsultasi di bidang periklanan; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan
buatan; pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis
efektivitas periklanan; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang
terkomputerisasi elektronik; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan
iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian di bidang manajemen
bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di
bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian
dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, perantara penerbitan
dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengawasan manajemen bisnis; pengelolaan periklanan; pengembangan
konsep periklanan dan pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek
manajemen; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan
web untuk tujuan periklanan; pengkinian materi periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil
melalui internet / online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penulisan skrip untuk tujuan
periklanan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan,
pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran informasi bisnis dan komersil;
penyebaran materi iklan secara online; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan direktori
informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat
diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas
disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi dan layanan
konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di
bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek; penyediaan informasi
di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari database online;
penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen
melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai penjualan dan
urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan
informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-
commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan
dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras
suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan laporan bisnis dan / atau
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komersial; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon
dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon
dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan
panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet;
penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyelenggaraan
acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan
periklanan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan ruang iklan online; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau
komersial; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain
yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli
barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer bekas; perdagangan mineral; perdagangan online;
perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon
untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang
lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran
dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan,
pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan; periklanan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran;
periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media
elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs
bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto
dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis
dan komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan laporan komersial;
perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan
para pelaksana perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen
dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; produksi iklan televisi, radio dan online; promosi bangunan
komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui
skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang
melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi
, melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan
pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi komersial
untuk pihak ketiga; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan untuk orang lain melalui skema
stempel perdagangan; promosi periklanan (sponsor); promosi secara daring (online); promosi, iklan, dan pemasaran situs web
online; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; proyek manajemen
untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi
elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi
publikasi online; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online;
publisitas iklan industri dan komersial; radio, televisi, iklan daring (online); rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; riset pasar untuk
periklanan; riset pasar untuk tujuan periklanan; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari
basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis;
saran dan bantuan manajemen bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran
dan informasi terkait layanan pelanggan dan manajemen produk yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran yang berkaitan dengan manajemen dan
organisasi bisnis; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet;
skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon,
di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi
kompetisi permainan video; studi kelayakan komersial; studi pasar untuk tujuan periklanan; toko eceran; toko grosir online dan
layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang
elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun
secara langsung; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-
peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara
online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan
secara daring (online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:48:29
540   EtiketDID2021083956

730 Nama Pemohon : IJEK WIDYAKRISNADI
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Alamat Pemohon : Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===buah-buahan buatan; bunga buatan; bunga plastik buatan; dedaunan buatan; dedaunan buatan dalam ruangan; karangan

bunga buatan; rangkaian bunga buatan; tanaman buatan, selain pohon Natal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:50:22
540   EtiketDID2021083957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN PAMENANG NO 05, Kota Kediri, Jawa Timur
ARIS SETIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMBAL BAKAR SULTAN (SPESIAL SAMBAL GAMI)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, PUTIH, HITAM,
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Sambal goreng

Teri; Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe
Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung;
Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Terasi; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal cabe kering;
Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur;
Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); sambal; sambal kacang; sambal pedas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:51:07
540   EtiketDID2021083958

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Babatan Pantai Utara 4/18, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
TUCHONG SHEWAK CHUNGLANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SULIDA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat-alat pelindung dalam olah raga; Bantal yoga (barang-barang olahraga); Catur Cina [permainan]; alat-alat olahraga;

barang untuk bermain janggi [catur Korea]; barang-barang senam dan olahraga; bobot kaki [artikel olahraga]; bola olahraga;
bola untuk olahraga; catur; dekorasi untuk pohon Natal; game shogi [catur Jepang]; game, mainan dan mainan; jaring untuk
olahraga; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; mesin video game arcade; papan catur; papan untuk bermain janggi
[catur Korea]; pelindung tangan (peralatan olahraga); peralatan olahraga; peralatan olahraga, selain untuk keperluan
rehabilitasi medis; peralatan video game; perangkat permainan catur; permainan catur; permainan, mainan dan alat
permainan, alat olahraga, dekorasi; potongan catur; potongan untuk bermain catur Cina; rompi pemberat (barang-barang
olahraga); sarung tangan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:51:32
540   EtiketDID2021083959

730 Nama Pemohon : IJEK WIDYAKRISNADI
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Alamat Pemohon : Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karpet-karpet; Keset; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; karpet; karpet bulu; karpet kulit domba; karpet

runner; keset kamar mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari plastik; selimut yoga; selimut yoga non-slip;
tikar; tikar karet; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar yoga; wallpaper===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:52:02
540   EtiketDID2021083960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. VOLLY T-32, RT/RW: 022/005, Kel/Desa: MAGERSARI, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61211

AYU LUTHIA DEWI INDAH. P

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alissya Beauty Skincare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : warna emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa pencuci wajah; Home Peeling wajah; Kosmetik dasar rias, termasuk

pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim wajah
(kosmetik); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Lotion perawatan kulit dan preparat anti
penuaan; Masker wajah pembersih pori-pori; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Perona wajah; Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk
tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner anti-penuaan; Toner cair
(Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; bubuk kosmetik, krim
dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; busa pembersih tubuh dan wajah; gel untuk wajah; kit tata rias yang terdiri dari
perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik fungsional menjadi sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; krim anti penuaan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim pemutih kulit wajah; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; losion pemutih kulit wajah; losion wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; paket kosmetik wajah;
pelembab anti-penuaan; pelembab wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun non-obat untuk wajah; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-
manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi,
garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk
mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi
di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih,
toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah,
lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; susu pelembab
untuk pemutih kulit wajah; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:53:37
540   EtiketDID2021083961

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mloko Rt. 001 Rw. 003, Gempoltukmloko, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur, 62281

Khoirotun Nisa’, SE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Surya Putra + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:56:20
540   EtiketJID2021083962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Selma Inspirasi Isi Rumah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat

keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Toko barang elektronik audio dan audio visual; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; jasa penjualan
perabot rumah tangga; layanan ritel online; toko penjualan alat-alat rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 20:59:19
540   EtiketJID2021083963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Master Cheng Yen Bercerita + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik,

layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan
komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan buletin elektronik [layanan
telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang
telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital,
menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming konten media digital di
Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments, telecommunication
services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication services between data banks
menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke
jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web
lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran
nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan komunikasi multimedia
secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola, mengedit dan menyimpan
dokumen; Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik;
Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks, surat elektronik, file video dan audio oleh jaringan
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telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan data; Layanan webcasting; jasa
penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan,
perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan
pemasaran online; jasa penyediaan layanan komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan komputer yang
memudahkan pengguna untuk mencari dan menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling
berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; jasa penyediaan layanan
komunikasi multimedia real-time melalui situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat
online, konferensi telepon, dan konferensi video; jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau jaringan
komunikasi lainnya; layanan komunikasi; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga
elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; layanan komunikasi elektronik yaitu melanjutkan atau
menyebarkan teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; layanan komunikasi melalui surat
elektronik dan Voice over Internet Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media
Internet); layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui
layanan video-on-demand; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang
disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan satelit telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan streaming video, audio dan televisi; layanan streaming video, audio
dan televisi dalam kaitannya dengan olahraga elektronik; menyediakan akses ke forum online; menyediakan akses ke konten
multimedia secara online; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer
dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi
pembelian di internet; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
antar pengguna komputer mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan
informasi pembelian produk; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel;
pengiriman musik digital melalui transmisi elektronik; pengiriman video-on-demand; penyiaran dan transmisi data, suara atau
gambar layanan komunikasi melalui satelit, televisi dan / atau radio; penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-
on-demand; penyiaran fitur film dan televisi melalui Internet; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet;
penyiaran konten audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio
melalui Internet; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol
Internet dan jaringan komunikasi; siaran kabel program radio dan televisi; siaran program televisi; siaran program televisi
kabel; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai permintaan dan bayar per tayang; siaran program
televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran
televisi kabel; siaran televisi satelit; transmisi data video melalui Internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia;
transmisi data, audio, video dan file multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan
komputer global; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi konten audio dan video melalui satelit; transmisi
konten multimedia melalui Internet; transmisi konten televisi; transmisi konten video melalui Internet; transmisi konten yang
dibuat pengguna melalui Internet; transmisi musik digital; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media
melalui jaringan komunikasi digital; transmisi program radio dan televisi; transmisi program radio dan televisi melalui satelit;
transmisi program televisi kabel; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data
secara real time===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 21:02:02
540   EtiketJID2021083964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN PAMENANG NO 05, Kota Kediri, Jawa Timur
ARIS SETIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMBAL BAKAR SULTAN (SPESIAL SAMBAL GAMI)
Merek Kata dan Lukisan

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

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan
ringan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; delicatessens [restoran]; hotel, motel,
restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa restoran; jasa restoran dan katering;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir,
kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan hotel, bar dan
restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe,
bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
keliling; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan
di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs
web; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; restoran
dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan
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untuk dibawa pulang; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering;
restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 21:02:27
540   EtiketDID2021083965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kutisari Indah Selatan I/80-82, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
LUTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VAN LON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan isolasi dari plastik; Pita untuk penyekat pada ulir pipa; Sambungan untuk pipa, bukan dari logam; Selongsong karet

sintetis untuk pipa; alat kelengkapan selang, bukan dari logam; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; alat
kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa udara tekan fleksibel; bahan isolasi untuk pipa; bahan penguat, bukan dari logam,
untuk pipa; cincin kedap air untuk pipa ledeng; isolasi plester; jaket isolasi untuk pipa; kain isolasi; karet yang belum diproses
dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika, dan pengganti semua bahan ini; kertas isolasi; konektor pipa non-
logam; konektor, bukan dari logam, untuk pipa; kopling, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; lakban; pengepakan,
penghentian dan bahan isolasi; perlengkapan non-logam untuk pipa; pipa fleksibel, bukan dari logam; pipa fleksibel, tabung
dan selang, bukan dari logam; pipa gasket; pipa plastik fleksibel untuk membawa gas alam; pipa selang kanvas; pita isolasi
listrik fiberglass; pita sambungan pipa; plastik dan resin dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur;
saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan pipa, bukan dari logam; sambungan, bukan dari logam,
untuk pipa fleksibel; sarung pipa, bukan dari logam; segel logam untuk pipa; segel untuk koneksi pipa; selang lentur, bukan
dari logam; selang penyiraman; selang terbuat dari karet; selang terbuat dari plastik; selubung pipa, bukan dari logam;
senyawa sambungan pipa; siku, bukan dari logam, untuk pipa kaku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 21:04:42
540   EtiketDID2021083966

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Hang Lekir II No. 15 RT 009 RW 006 Gunung, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. PIRSS DATA EMAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: groomgroom
Merek Kata

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

[Cream-body scrub] kosmetik; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Perona Pipi; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk
mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1;
Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot;
Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; alis palsu; aromatik [minyak esensial]; bedak wajah kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum
dan kosmetik; dupa; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma,
bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring,
pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar
dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma
wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik untuk anak-anak; krim aromaterapi; krim berbentuk stik
pelindung dari sinar matahari; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan
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kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan
sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; kuku palsu; lipstik; losion kosmetik;
lotion aromaterapi; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker kulit [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak aromaterapi; minyak
esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial lemon; minyak esensial yang berasal dari
tumbuhan; minyak kosmetik; minyak pijat; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi
digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum cair; parfum dalam
bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab; pelembab wajah kosmetik; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; penghilang cat
kuku berbentuk gel; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka, kapas dan
tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perona pipi; perona pipi
dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body
scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci tangan;
sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik;
sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat
untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik
untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam
untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di
bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo; sampo untuk bayi; sampo-
sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan pelindung matahari
kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah,
krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum
untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan tabir surya;
sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; semprotan penata rambut; semprotan rambut; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian, wewangian
dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 21:09:36
540   EtiketJID2021083967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Darmo Golf F 16-A, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
ELLY NATALIA KRISTIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIGAKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan seni menghias kuku; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan

yang baik untuk raga dan rohani; konsultasi kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan perawatan
kecantikan; layanan perawatan kuku; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon seni menghias kuku
(nail art shops); layanan tato alis; layanan waxing tubuh; penghapusan laser jamur kuku; penyediaan layanan sauna, salon
kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan kecantikan kaki; perawatan laser kosmetik jamur kuku; perawatan medis,
higienis, dan kecantikan; salon kuku (nail bar); tato===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 21:13:17
540   EtiketDID2021083968

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KH Agus Salim No 60, Tulung Agung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
Stephen Christianto
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROCCO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es (air yang dibekukan); Es ketan durian; Es kristal; Es pisang ijo; Es silinder; Es sop durian; Es teler; Matcha / teh hijau

dari jepang [minuman]; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh
oolong; Minuman cokelat; Minuman karamel; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa
susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Teh Tarik; Teh
latte; bubuk untuk membuat es krim; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es krim; es krim tanpa-susu; es lilin (popsicle); es
mambo; es podeng; es putar; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat;
minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang
dicampur dengan air panas; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; saus untuk es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 21:21:25
540   EtiketJID2021083969

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

KAMAL TARACHAND. M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: METACAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Database online di bidang hiburan; Distributor perangkat lunak permainan; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial

televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi;
Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung; Instruksi keterampilan permainan; Jasa  penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal
online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying fox,
snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
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penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik
secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau
akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin,
buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat
diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub untuk tujuan
hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa kursus secara online;
Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus
hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi,
instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan pembentukan karakter (character building) SDM
perusahaan; Jasa pelatihan secara online; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan
pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio,
kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang
berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer;
Jasa pendidikan secara online; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog,
jurnal, dan publikasi lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel
bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop;
produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan,
yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan
informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang
menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu
telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan,
produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program
televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk
film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi
dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung
bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan
karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan
elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online;
penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film
bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park;
jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku
komik; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan
dan olahraga; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Jasa
pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio,
program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan
olahraga snorkelling dan diving; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
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jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan konten permainan melalui online; Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih,
merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara;
Jasa penyediaan permainan komputer, permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh;
Jasa penyediaan permainan melalui internet; Jasa penyediaan website yang menampilkan informasi tentang entertainmen;
Jasa penyediaan  informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film,
acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga;
Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat hiburan di
koridor beratap; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan
online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan
melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi
bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa publikasi; Jasa publikasi
buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi
komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara
olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang
lain secara online melalui internet, selain publikasi teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman
hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan
voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa
hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video game; Jasa-jasa hiburan permainan video;
Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan,
termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang
disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Judul film (hiburan);
Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang
hiburan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan
alat luncuran; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan bantuan
untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial,
klub rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel;
Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot berkostum atau tim tari di pertandingan dan
eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang berhubungan dengan bola basket, acara
khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip
video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi,
petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet,
jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk
pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan
hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video;
Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dan pendidikan dalam
bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan  dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan
pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan;
Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data
interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip
video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan
informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang disediakan di acara olahraga; Layanan
hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya mengatur acara hiburan sosial; Layanan
hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara,
kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan
permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan
rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung,
tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang
ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari
konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan
umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video
musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil
sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari,
karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh;
Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan
kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan video secara online;
Layanan klub penggemar (hiburan); Layanan konsultansi yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan manajemen acara
[organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang
berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara;
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Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil
yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart,
sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara,
menunggang kuda; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup
(hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan,
budaya dan hiburan; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan penerbitan elektronik,
kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan
penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komputer global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual
pada situs web; Layanan permainan yang ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort;
Layanan ruang permainan; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Materi dan kurikulum pendidikan
yang tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Memberikan
informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara
online dari jaringan komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan,
menjangkau mereka untuk membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi
program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival,
kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik,
suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang
berupa permainan komputer dan permainan video; Mengatur dan menyelenggarakan konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur
kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi; Mengatur pameran,
kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur,
mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi,
kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung,
pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara dengan partisipasi penonton; Mengorganisir grup hiburan;
Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik secara langsung (live); Menyediakan
acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler
yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang
menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara
televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik,
film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan
komputer dan video, permainan video, para pemain permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video,
statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips) permainan video; Menyediakan database komputer secara online dalam
bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan
dan rekreasi; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan
pendidikan atau hiburan); Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game;
Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan
mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang
program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan
online; Menyediakan jasa-jasa permainan video melalui internet; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen
bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan;
Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang lain; Menyediakan layanan pengajaran
jarak jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para
pengguna jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari
semua tingkat kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan
interaktif yang tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan
permainan komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan
online di jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer
dan permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek;
Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi;
Merencanakan atau manajemen atas hiburan; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama
atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan
hiburan; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Organisasi dari kompetisi-kompetisi
(pendidikan atau hiburan); Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian
Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan kamp yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik,
penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan
acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari;
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Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra artistik;
Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita, informasi
olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day
schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan;
Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; Pengoperasian dan pengkoordinasian
turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan
taman hiburan dengan tema; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Penulisan dan publikasi teks, selain dari
teks publikasi.; Penyedia publikasi-publikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam
bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk
statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan
berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dari hiburan,
jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan
database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang menampilkan informasi terkait dengan
vendor-vendor pernikahan; Penyediaan gambar dan film karakter animasi  berbentuk serial televisi dan film melalui Internet,
jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi  berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan hiburan olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global;
Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua
melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang memungkinkan pelacakan
pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan mencocokan pemain
permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau
pendidikan; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi telepon
genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual melalui
jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik online;
Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan suatu situs web online yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu
di bidang olahraga motor; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi
komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis,
pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database,
pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak,
pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan  mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan;
Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi
(pendidikan dan hiburan), pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain;
Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan peralatan gim/permainan; Perantara
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan
manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial;
Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu
Kelapa; Permainan Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele;
Permainan Tumbuk-Tumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer,
permainan elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video
interaktif, permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-
teki, dan permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif,
dan permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Pertunjukan musik,
tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; Pocis (Permainan); Presentasi video musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi dan
distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi,
televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan
elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik
dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi
dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet
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menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen
permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi gambar bergerak, permainan dan video;
Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio,
rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan,
program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Program hiburan yang sedang
berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi
elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness)
terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan penyediaan permainan
komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan; Publikasi dengan media
elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui
jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi
hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang menyediakan
informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh); Publikasi game
komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi,
konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi panduan untuk game
komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya grafis orang lain
secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi visual; Publikasi teks
pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan
untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi
petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan majalah di bidang
hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Sarana pendidikan
hiburan dan rekreasi; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu); Slepetan (Permainan);
Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taplak (Permainan Anak); Taruhan olah raga online;
Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi); Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Ujian pendidikan secara online;
Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); agen
pemesanan untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); aktivitas rekreasi dan hiburan; distribusi konten digital
asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; fashion show (hiburan); game on-line; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan
visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan
dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan
dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan
dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan
dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan
dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat
liga bisbol fantasi; hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik
taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana;
hiburan dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan
dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola
Amerika; hiburan dalam sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game
yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik;
hiburan dalam sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser;
hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter
berkostum; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band
musik; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan
orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat
pertunjukan senam; hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat
pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan
dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi
teater; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang
sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam
sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga;
hiburan dalam sifat turnamen tenis; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian
pertunjukan hidup; hiburan di alam fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam
pertunjukan tari; hiburan di alam produksi teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat
hiburan; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan
televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat
wisata lokal dan tempat-tempat menarik di sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya;
hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam
bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even
budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi;
informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi; informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga;
informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan
komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
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program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; jasa entertainmen, yaitu,
menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan
multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim
(streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman
hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video,
program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa
hiburan dalam bentuk penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam
bentuk pertunjukan langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan
musik; jasa hiburan wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan
drama melalui layanan streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa
film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu
menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang
ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu
menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang
ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu
menyediakan penggunaan sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak  realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang
menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu
serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu,
mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan
olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek
taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga
elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang
tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa
konsultasi di bidang hiburan; jasa konsultasi mengenai penyediaan publikasi secara elektronik; jasa pelatihan dan pendidikan
yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan,
budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni
populer; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian
pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa
pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna
dan iklan online; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa
penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi
dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang
tersedia dari suatu database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa produksi
hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi program televisi, yaitu,
menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa publikasi elektronik;
jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan luas, termasuk secara daring dan
melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes; jasa yang
menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi
komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan
pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan,
olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa
hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film,
gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa
hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui internet
dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan
melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa perencanaan event (acara)
untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa/layanan
hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang
dimainkan melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming
konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas
tertambah (augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual
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reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games),
hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten
realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya
(virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas
virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar
yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online;
jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang
ditentukan pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-
blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness),
tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis;
jurnal-jurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino,
permainan, dan layanan judi; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata;
keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; klub automotif (hiburan); komunitas di bidang olahraga dan hiburan;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; kursus pendidikan online dan layanan
pendidikan; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-
anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan arcade hiburan; layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality);
layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan fan club berkaitan dengan hiburan;
layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni
untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online
dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan
tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan game online; layanan hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan
pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal
menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan
dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira;
layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-
jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat
kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing; layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan
dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun;
layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi
program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film,
acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi,
ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di
alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan
disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan
disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan;
layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan
hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan
langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan
hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat
kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket
fantasi; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga
elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu,
memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik,
komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan
menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong
penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented
reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler
serta perangkat nirkabel lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh,
yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video
langsung yang dimainkan oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan
penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu,
penyediaan rekaman musik live, komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video
melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan,
rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan;
layanan klub hiburan; layanan klub malam [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet;
layanan kurator museum; layanan museum; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan pemesanan
tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang
disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan
pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik; layanan
pendidikan, khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang
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periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan
dengannya; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis
di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan penerbitan
elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan, kecuali
pencetakan; layanan pengaturan dan kordinasi hiburan atau klub; layanan penilaian pendidikan online; layanan perjudian
online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet; layanan
permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik yang
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah (augmented
reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara online dari
jaringan komputer; layanan perpustakaan online; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan
efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi perangkat lunak hiburan
multimedia; layanan pusat hiburan; layanan pustaka referensi online; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara
hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk hiburan; layanan taman hiburan; layanan video game disediakan
secara online dari jaringan komputer; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan pameran di bidang
hiburan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan tur museum dengan
pemandu untuk tujuan pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan
pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi di bidang
hiburan; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
hiburan dari indeks dan database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar
foto dan informasi audio visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara
elektronik; memberikan informasi hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan
melalui Internet; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband,
nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan
permainan komputer; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer dan perangkat
tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan
informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan
penumpang; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan
informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan
budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan video melalui jaringan komputer atau
komunikasi; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan
acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan
hiburan melalui situs web; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memproduksi film pita video
di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan
dan publisitas]; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan festival
film; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur
dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan diet;
mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang nutrisi
makanan; mengatur dan melakukan permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan
pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur
dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan kompetisi
langsung (live) yang berupa permainan video; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa
permainan video; mengatur dan mengadakan kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan
komputer; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan pameran
untuk tujuan hiburan; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur festival film; mengatur kompetisi
permainan komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau
hiburan; mengatur malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan
budaya dan hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan
kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan sepak bola; mengatur upacara penghargaan dan malam gala untuk tujuan
hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan;
mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan
pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial;
mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan
melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di
bidang bola basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan
melakukan kompetisi dan permainan atletik; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana;
mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir
kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan
pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan acara hiburan
untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan; menyediakan bengkel online di bidang
makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan bengkel online di bidang nutrisi makanan;
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menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah database online melalui jaringan informasi komputer
dan jaringan nirkabel.; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku komik dan novel grafis online, tidak dapat
diunduh; menyediakan buku komik online, tidak dapat diunduh; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk
penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi,
sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas
kasino dan permainan; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas museum
[presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme
park); menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan fasilitas untuk bermain game paintball;
menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
gambar dan video online; menyediakan game (permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game
komputer online dan game interaktif; menyediakan game poker online; menyediakan hiburan; menyediakan hiburan melalui
televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan melalui video podcast di bidang olah
raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan hiburan on-line; menyediakan hiburan on-
line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat turnamen game; menyediakan hiburan on-line di
alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi
global; menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan
aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi
mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan informasi online mengenai
permainan video; menyediakan informasi online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan
drama; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan
lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan karaoke online dengan
fungsi penilaian; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
kegiatan hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kelas online melalui forum online;
menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh
dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan
serial televisi dramatis; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet
online; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan hiburan dalam
bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak;
menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan hiburan
radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan perkemahan atletik
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket
[hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan permainan melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan lokakarya online di bidang
kesehatan; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh;
menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer; menyediakan
materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan
materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan;
menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran
online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan;
menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan penggunaan sementara game online yang
tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh; menyediakan
perangkat lunak permainan (game) online; menyediakan permainan (games) online; menyediakan permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
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permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan video;
menyediakan publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal
pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh,
dari Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi
elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat
diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa; menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang
permainan komputer; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan;
menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang
tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan
pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak;
menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal
dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan sebuah situs web (website) yang
menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan seminar
pelatihan online; menyediakan sesi tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak
komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser
web, dan perangkat elektronik; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya
yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa
informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan
dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan blog dan
publikasi yang tidak dapat diunduh berupa  artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web yang menampilkan konten
audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan
musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh; menyediakan suatu
pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam
sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan
sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang
mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara
hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan
video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video pembelajaran online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran
online, tidak dapat diunduh; menyedikan informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan,
olahraga dan budaya; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan;
menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis
dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri
hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif;
organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial; organisasi acara pendidikan dan
hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui Internet; organisasi
dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau
hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan;
organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua
yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini; organisasi kegiatan untuk
tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumah tangga dan
konsultasi di bidang ini; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi permainan
elektronik; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya;
organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan
dan kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi, produksi dan presentasi acara
untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival,
tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan
hiburan, budaya dan pendidikan; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan pameran,
peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan
layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara
budaya; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan
hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan
permainan golf menggunakan simulator golf; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah
elektronik secara online; penerbitan buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku,
publikasi berkala, majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala;
penerbitan desktop elektronik; penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia;
penerbitan majalah; penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan
majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak
untuk permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi
jaringan, semua untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan
multimedia dari barang cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial,
peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang
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berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia
yang berkaitan dengan game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara
multimedia; penerbitan panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi
elektronik; penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi,
proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengaturan
dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser
musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan
pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan pemberian penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan
(games), kontes dan kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta
pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan materi cetak
dan teks, selain teks publikasi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan teks tertulis, selain teks
publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi,
konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara
hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penulisan dan publikasi teks, selain teks
publikasi; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download; penyediaan berita secara
online; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan dan pengoperasian fasilitas
hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas hiburan untuk
pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk
komunikasi melalui telepon genggam; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan film,
gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan
konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui
Internet atau jaringan komputer global; penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan
game yang tidak dapat diunduh di Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik
melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan; penyediaan
informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang
tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan
lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi,
penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online,
jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter
animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan informasi mengenai permainan komputer dan
permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan permainan video; penyediaan
informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga
dan pendidikan.; penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video,
karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan musik online, tidak dapat
diunduh; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau budaya; penyediaan permainan interaktif multi pemain
melalui internet; penyediaan permainan komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal;
penyediaan permainan video online; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu
situs web; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang
tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak
dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak
dapat diunduh melalui jaringan nirkabel; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa
suatu serial televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara langsung di bidang perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan,
keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan suatu serial program televisi online
animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan
hiburan; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain,
alas kaki, dan pakaian; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film;
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penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola  basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari dan
permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan;
penyewaan game kasino; penyewaan game komputer; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; penyewaan mesin dan peralatan hiburan; penyewaan mesin permainan video; penyewaan
mesin permainan video arcade; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan peralatan game;
penyewaan publikasi cetak; penyewaan rekaman audio  via online internet; penyewaan video game; perencanaan atau
publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah; perencanaan dan
pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; permainan komputer online
yang disediakan melalui situs web; persiapan teks untuk publikasi dalam bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan
program diet dan pengendalian berat badan; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi
pertunjukan hiburan langsung; produksi acara hiburan langsung; produksi acara permainan televisi; produksi dan distribusi
acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket,
even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh
dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan
distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet
dan peralatan lokal; produksi dan penerbitan musik; produksi dan penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui
jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi film rekaman video dalam bidang
pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas;
produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video
terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio
dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi
hiburan radio; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah,
realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi program televisi di bidang mode untuk
tujuan hiburan; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video realitas
virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; program televisi yang sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang
sedang berlangsung yang menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan,
program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; publikasi bahan/materi
pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan dalam bentuk
elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam bentuk
elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio; publikasi
buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan; publikasi
buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku pelajaran;
publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi buku,
majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
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publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; rekaman suara dan layanan
hiburan video; reservasi hiburan dan kesenangan; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan
kegiatan-kegiatan (Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam
(Hiburan); taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; taman-taman hiburan; teater,
musik, televisi, radio dan layanan hiburan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 21:35:24
540   EtiketJID2021083970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Master Cheng Yen Bercerita + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengolahan makanan dan minuman; Layanan menjahit kustom dan merubah pakaian; Pekerjaan membuat pakaian;

Pembuatan pakaian; Pemrosesan, pengembangan dan pengiriman secara online untuk gambar fotografi dan digita;
Pengawetan makanan dan minuman; Pengolahan dan pengerjaan kertas; Pengolahan makanan; cetak offset; cetakan dari
bahan plastik; daur ulang bahan kimia; daur ulang baterai; daur ulang baterai mobil; daur ulang botol minuman; daur ulang
busa polystyrene [EPS] yang diperluas; daur ulang gabus; daur ulang kabel listrik; daur ulang kaca; daur ulang kaleng; daur
ulang kantor peralatan listrik; daur ulang kartrid tinta; daur ulang kartrid tinta untuk mesin fotokopi; daur ulang kartrid tinta
untuk printer; daur ulang kemasan aluminium; daur ulang konverter katalitik; daur ulang lampu neon; daur ulang limbah
biogen; daur ulang minyak goreng; daur ulang minyak industri; daur ulang pakaian; daur ulang pakaian untuk mendapatkan
bahan untuk membuat serat sintetis; daur ulang peralatan listrik; daur ulang peralatan rumah tangga listrik; daur ulang
perangkat elektronik; daur ulang plastik polyethylene [HDPE] kepadatan tinggi; daur ulang plastik polystyrene [EPS] yang
diperluas; daur ulang sirkuit elektronik; daur ulang sirkuit listrik; email; finishing dan pelapisan tekstil; fotofinishing; framing
gambar; informasi, saran dan layanan konsultasi terkait dengan daur ulang limbah dan sampah; jasa konsultasi untuk daur
ulang botol plastik; jasa pembuatan pakaian hangat (sweater); jasa pembuatan pakaian, kaos (pakaian), celana, pakaian
dalam berdasarkan pesanaan (untuk orang lain); jasa percetakan alat tulis; jasa percetakan seni rupa; klise foto; konsultasi
yang berkaitan dengan daur ulang limbah dan sampah; layanan bioremediasi; layanan menyulam t-shirt; layanan pelestarian
untuk makanan dan minuman; layanan pengolahan limbah [layanan remediasi lingkungan]; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perawatan atau pemrosesan kain, pakaian atau bulu; memimpin kerja; memperbesar foto dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mencetak pada tekstil dan kain; mencetak pesan pada kaos; pabrik kaos (pakaian);
pelestarian fotografi; pembangkit listrik dari energi angin; pembangkit listrik tenaga surya; pembekuan makanan; pembesaran
foto; pembingkaian karya seni; pembuangan limbah medis [perawatan]; pembuatan alat khusus untuk orang lain; pembuatan
kustom bungkus produk; pembuatan kustom decals dan label; pembuatan kustom grafis dan pembungkus kendaraan;
pembuatan kustom produk desain interior; pembuatan kustom tampilan pameran dagang; pembuatan kustom tanda dan
gambar interaktif; pembuatan kustom tanda kepatuhan; pembuatan kustom tiga huruf dan signage; pembuatan pakaian adat;
pembuatan tanda-tanda visual, tanda-tanda listrik, tanda-tanda non-listrik, tanda-tanda elektronik dan tanda-tanda digital;
pemrosesan film dan pemolesan foto; pemrosesan film sinematografi; pemrosesan foto; pemrosesan kedap air terhadap
pakaian; pencelupan pakaian; pencetakan brosur iklan untuk orang lain; pencetakan buku; pencetakan buku dan dokumen
lainnya sesuai permintaan digital; pencetakan foto; pencetakan foto dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
pencetakan gambar dan foto yang disimpan secara digital; pencetakan gambar foto dari media digital; pencetakan gambar
pada objek; pencetakan masalah periklanan; pencetakan pakaian adat dengan desain dekoratif; pencetakan photogravure;
pencetakan pola; pencetakan pola dekoratif pada bungkus kado; pencetakan pola dekoratif pada film plastik dan kertas
pembungkus; pencetakan pola pada tekstil; pencetakan potret; pengalengan makanan; pengasapan makanan;
pengembangan film dan reproduksi foto; pengembangan film fotografi; pengembangan film fotografi dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; penghilang bau udara; pengolahan bahan limbah; pengolahan bahan makanan untuk
digunakan dalam pembuatan; pengolahan bambu, kulit pohon, rotan, tanaman merambat atau bahan alami lainnya;
pengolahan dan daur ulang limbah dan sampah; pengolahan dan transformasi sumber daya mineral dan bahan baku lainnya;
pengolahan limbah; pengolahan limbah [transformasi]; pengolahan limbah beracun; pengumpulan dan pemilahan limbah dan
sampah; penyediaan informasi tentang daur ulang botol plastik; penyewaan alat pemurni air; penyewaan mesin dan peralatan
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untuk pengembangan film, pencetakan foto, pembesaran foto atau penyelesaian foto; penyewaan peralatan pemurnian air;
penyewaan peralatan pengolahan air; perawatan dan pemrosesan pakaian untuk tujuan daur ulang; perawatan pencegahan
cetakan pakaian; percetakan; reproduksi foto; retouching fotografi; ukiran; ukiran gambar pada objek; ukiran piala kustom;
upcycling [daur ulang limbah]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 21:36:56
540   EtiketJID2021083971

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

KAMAL TARACHAND. M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: METACAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 21:54:28
540   EtiketJID2021083972

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN BUKIT BARISAN II, KOMPLEK KRAKATAU MAS BLOK C NO. 7, GLUGUR
DARAT II, MEDAN TIMUR, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, INDONESIA, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20238

PT KONSULTAN ANGELA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANGEL CONSULTANT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Akuntan perpajakan; Akuntansi perusahaan;

Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Jasa akunting; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Konsultan Niaga; Konsultan
Pajak; Layanan perantara bisnis; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; informasi bisnis; jasa
administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa bantuan
manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa konsultasi bisnis; jasa
konsultasi dan informasi mengenai pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari
perusahaan induk; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa
pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa periklanan dan manajemen; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk
orang lain; nasehat manajemen; penelitian dan survei bisnis; perekrutan tenaga kerja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 21:55:18
540   EtiketDID2021083973

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tirta Kencana Estate Blok A No. 3A RT 010 RW 008, Kelurahan Cibabat, Kecamatan
Cimahi Utara,
, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40513

M Arkan Ariel Saputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TALEA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda & Ungu.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan

kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up
[kosmetik]; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk
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keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 22:07:29
540   EtiketJID2021083975

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Master Cheng Yen Bercerita + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan,

yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi,
drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi,
melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan  dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan
konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang
kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan
tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program
radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan pelatihan,
pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang dikendalikan
dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor,
kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang
kuda; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Menyediakan
program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan;
Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; fotografi; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang
disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau
radio; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan
serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming;
jasa klub musik; jasa klub penggemar; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog))
yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; layanan country club; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan
hiburan; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia
yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya
(virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan
perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara
hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran dan
olahraga; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub latihan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan
hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan;
mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran
pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas
rekreasi; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan hiburan musik;
menyediakan layanan taman air; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga
dan acara budaya; pelatihan pribadi [pelatihan]; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan
dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; produksi film; produksi film animasi; produksi film di
studio; produksi film televisi; produksi lagu untuk film; produksi studi film; taman hiburan dan layanan taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 22:23:25
540   EtiketDID2021083977

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Surya Wijaya 2 Blok Z no 25, RT.7/RW.7, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Kota
Ferdian Elfenso
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Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11520

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Leift
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kasih, cinta
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Losion dan serum; Sabun; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata,
pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk
digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Peremajaan Kulit; Serum jerawat; Serum rambut; Spray wajah
(kosmetik); Vitamin C serum; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); foundation; krim wajah; lipstik; lotion masker
tubuh; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; make-up [kosmetik]; parfum; pembersih
wajah; pensil blush on; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); preparat kosmetik yang mengandung kolagen; sabun
tubuh; sabun wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab,
krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun
mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; serum kecantikan; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 22:32:06
540   EtiketDID2021083978

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suka Menanti RT.006 RW.011 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat 11740, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11740

Dina Masyusin, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KING'SSAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : dalam Bahasa Inggris, KING berarti Raja, dan SSAFE berarti AMAN, maka KING'SSAFE adalah "RAJA
AMAN"

591 Uraian Warna : Kuning Tua (orange)
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan [pakaian]; atasan [pakaian]; baju pelindung; pakaian; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sepatu bot kerja;

sepatu kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 22:40:14
540   EtiketJID2021083979

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Master Cheng Yen Bercerita + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain produk; Desain seni grafik; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk

mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi
perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer,
konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media
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elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain
dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi,
konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi
dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Menyediakan jasa
otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi akses tunggal untuk aplikasi perangkat lunak online; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengiriman media audio-visual dalam bentuk
panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip dari film, program televisi, video, klip audio, klip musik, klip film dan foto;
Pemberian informasi di bidang desain, alas kaki dan pakaian; Penelitian teknis di bidang teknologi informasi; Penyediaan
informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu situs web; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi
dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan
telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat
komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer
yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi,
pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data
komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan
konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan
komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara
situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral
komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik
dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan
pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan
dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk
memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi
global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan
untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia
layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan,
menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik,
gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi
elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain
yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru
untuk pihak lain; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang
tidak dapat diunduh secara online; Perancangan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Portal web dan/ atau
platform digital tanpa tujuan komersil; Situs web; cloud computing, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; desain aksesoris
pakaian; desain dan pembuatan halaman depan dan halaman web; desain dan pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi; desain grafis dari logo iklan; desain kemasan; desain materi publisitas; desain pakaian; desain pakaian, alas kaki
dan tutup kepala; desain personal digital assistants, alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera
digital; jasa desain baju; jasa desain multimedia; jasa hosting situs web; jasa hosting situs web interaktif yang memungkinkan
pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa konsultasi dan penelitian di bidang teknologi
informasi; jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi
perangkat lunak hosting lainnya; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan
dan membuat penggunaan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat
yang terhubung ke jaringan; konsultasi teknologi dan layanan informasi di bidang jaringan komputer dan jaringan transmisi
data; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; layanan teknologi
informasi; manajemen sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain; memberikan informasi tentang
pemrograman komputer melalui situs web; memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs
web; memberikan informasi tentang teknologi komputer melalui situs web; mendesain pakaian; menyediakan fasilitas online
yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) audio, video, gambar foto, teks,
grafik dan data; menyediakan penggunaan sementara aplikasi online dan perangkat lunak; pembaruan perangkat lunak

Halaman 933 dari 1263



pengolahan data; pemrograman program pengolahan data; penelitian di bidang teknologi informasi; penelitian di bidang
teknologi pengolahan data; penelitian, desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; pengembangan dan
pembuatan program komputer untuk pengolahan data; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler;
penulisan program pengolahan data; penyedia informasi pada teknologi komputer dan program melalui jaringan situs;
penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan
menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia layanan outsourcing di bidang konsultasi teknologi informasi; penyedia
layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer;
penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh
yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk komunikasi perangkat seluler; penyediaan situs media sosial;
penyediaan waktu akses ke Internet dan database komputer online; penyewaan program pengolahan data; perangkat lunak
sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan perangkat lunak aplikasi online; perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
manajemen jaringan komputer, manajemen infrastruktur jaringan, infrastruktur teknologi informasi, dan infrastruktur pusat
data; rekayasa teknologi informasi; saran, informasi, dan konsultasi sehubungan dengan jasa-jasa di atas, yaitu, konsultasi
keamanan komputer, konsultasi komputer dalam bidang keamanan komputer, konsultasi teknologi informasi, saran yang
berhubungan dengan desain perangkat keras komputer dan saran teknis sehubungan dengan operasi komputer===
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Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Grosir layanan pemesanan; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa agen pemesanan untuk layanan
pengiriman barang; Jasa agen yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan
jaringan komunikasi lain; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat
dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa eceran atau grosir untuk  Tutup toilet tekstil, tutup wadah
kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi,
handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian,
kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas
kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa grosir online; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa
layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-
bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga
listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik);
Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa pemesan dan penjualan barang secara
online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online;
Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi
global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara
online melalui komputer; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk
transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan
minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung
maupun onLine; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran secara online;
Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk
perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan
pancake dan waffle secara online; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana
baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan sawit /
hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan telepon selular baik secara online
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atau secara langsung; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai
ketrampilan dan pengalaman; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung
(online); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-
mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu
elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara
sambung-langsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa
perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan barang secara sambung langsung
(online); Jasa periklanan online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web
(website); Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat
rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari
sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai,
tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas
kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan
penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan
aksesoris mode lainnya; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang
konsumen; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan
asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu
bekas; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio
visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel dalam bidang
desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup
kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup
kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen ekspor-
impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan
pakaian; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori
pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
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dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan
pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan pemesanan produk;
Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan
melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online,
situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan penjualan ritel online; Layanan penyedia informasi, publikasi dan
promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa;
Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan
komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang
menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata,
kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup
kepala; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian
dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; Layanan toko
ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait;
Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel
online yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel
yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper,
ransel dan peralatan luar ruang; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui
website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel;
Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan
perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang
lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; Order melalui online; Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Pameran
peragaan busana untuk keperluan komersial; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan
cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengiklanan dengan pengiriman
publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan
online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Penjualan barang secara online atau offline, baik
retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang secara
online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan eceran,
grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion
dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan
untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris
rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding
dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai
dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set
bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan
barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan
penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan
ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang
terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar,
sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata,
aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan,
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barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar,
sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu,
topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan informasi terkait
dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran
televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi
yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk
telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam
tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan
profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web; Penyediaan layanan pemesanan
yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet
dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyediaan tempat pasar
online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan
pengalaman; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk
Internet); Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Program insentif kartu
loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; Promosi
secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Ritel online; Toko Pakaian Jadi /
konpeksi; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko kue online; Toko menjual produk voucher
secara elektronik / online; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise
karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko ritel, katalog pesanan
melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil
terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris
terkait di atas; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya
baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik),
bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah
untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi,
payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang,
kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket,
sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-
jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pakaian; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; analisis
kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; belanja online; grosir
online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan online;
iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan secara online dan mempromosikan barang dan
jasa pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan
snorkeling dan diving; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; informasi, layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui
Internet; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat
diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; jasa distribusi di bidang bahan kimia,
pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan
atau aplikasi bahan kimia; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa jual beli mobil bekas secara
online; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa marketing melalui berbagai media,
termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan
penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa pengorganisasian
kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan
melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi
konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk,
mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa
penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan secara online; jasa penjualan wisata
dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet;
jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka,
informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan
informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa perdagangan secara online sehubungan
dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan untuk
promosi e-commerce; jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanani toko ritel
untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa retail secara online untuk
produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka,
petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan
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pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki,
jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan
air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar, karung
dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas, untuk
penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas
haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas
rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak
sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup
lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu
pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian],
replika perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan
simpul pita perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut
palsu, pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang
tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-
barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data
realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa
toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian,
penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui
internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai
macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan
augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya
audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa informasi usaha dan komersil
secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan ulasan dan
rekomendasi produk; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-
jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-
kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
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rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
kompilasi direktori bisnis online; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
distribusi di bidang pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan
iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja
(dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau
tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat
permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan digital; layanan iklan yang
berkaitan dengan pakaian; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis online di bidang
manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan pakaian eceran disediakan oleh
departement store; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan
online; layanan pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemesanan eceran melalui pos; layanan
pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan grosir melalui pos; layanan pemesanan hadiah online
terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan
aksesori pakaian; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang
menampilkan berbagai barang konsumsi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam
sebelumnya; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer.; layanan pemrosesan data online; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan
pengiklan ke situs web; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media
(internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian,
aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas
olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai
produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk
dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan perdagangan online yang terkait dengan
pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan
dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja
lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung,
topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game,
mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter,
boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel
disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon;
layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat
diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada
dering yang dapat diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan
mainan; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan
ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian  luar; layanan ritel yang
berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan toko grosir dan toko ritel yang
menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk
olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online dengan produk
utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan benang;
layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata
diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu seks; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online
yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel
online yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko
ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko
ritel online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko
ritel online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko
ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker
audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem
hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan
tutup kepala; layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa
pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
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dan/atau jasa-jasa; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer
global; melakukan survei online; melakukan survei riset manajemen bisnis online; mempromosikan barang dan jasa dengan
cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan desain orang lain dengan
menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio
online melalui situs web; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang
dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan
publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi
untuk orang lain; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan
kontrak komersial; mengatur transaksi perdagangan online; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui panduan
online yang dapat dicari; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa;
menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori
bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial
lainnya; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk
menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai
organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce;
menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang
bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -
mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer;
menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan
berlangganan musik online; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan lelang online;
menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang
dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online; online
manpower recruitment and outsourcing; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana
untuk tujuan promosi; pelelangan online; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran online;
pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi umum; pemesanan layanan jasa
daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum; pemrosesan pesanan pembelian
secara online yang terkomputerisasi elektronik; penawaran lelang online untuk orang lain; pengaturan peragaan busana untuk
keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain,
termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk
dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan
hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal
& guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet / online; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian,
aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan
perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyebaran materi iklan secara online; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan
fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan informasi
bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau
komputer database; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi
komersial dari database online; penyediaan informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon
dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon
dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-
barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan ruang iklan online; perdagangan barang;
perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan
informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan
online; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perwakilan, agen dan mengatur iklan online di
jaringan komputer; produksi iklan televisi, radio dan online; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara
mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi online jaringan komputer dan situs web;
promosi secara daring (online); promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; publikasi materi publikasi online; publisitas
dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; radio, televisi, iklan daring
(online); ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan
secara online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; semua layanan di atas disediakan online melalui
pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan,
skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui
layanan telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi dari industri pakaian intim; toko; toko grosir; toko online; toko
online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko penjualan barang
elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko seprei, bedcover,  sarung
bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat
dilakukan secara daring (online)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 22:59:38
540   EtiketJID2021083981

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lenteng Agung, RT.007 RW.009, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12630, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

VIDY ISMANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIVAMINANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang;

Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; layanan kafe,
bistro, dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran cepat saji; rumah
makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 23:02:17
540   EtiketDID2021083982

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

KAMAL TARACHAND. M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAFE VIRTUAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi

perangkat lunak pihak ketiga; Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi
jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk
memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Aplikasi gawai
yang berkaitan dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua
jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan
marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada
Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM,
nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin
beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor
Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation  platform
(aplikasi platform operasi cerdas); Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer
yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular
berbentuk pipih (tablet); Aplikasi mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan
termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks,
gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten
multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup
komunikasi, yaitu olah pesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan
multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi
group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar;
Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat
mobile.; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk
memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi
perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk

Halaman 941 dari 1263



agen virtual digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter,
aplikasi komputasi visual, virtualisasi pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk sistem pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan
peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things
(IoT); Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan
elektronik, mobile dan online; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk
mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha
peternakan; CD-ROM dan DVD permainan
komputer dan program komputer,
yaitu, perangkat lunak yang
menghubungkan video digital dan
media audio ke jaringan informasi
komputer global; DVD dan disk kompak yang telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan
komputer; File dan rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku,
berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File gambar/imej yang
dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang berhubungan
dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior tempat tinggal dan
bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak jauh; Media
elektronik yang menampilkan program permainan komputer; Monitor-monitor yang menampilkan informasi komersial;
Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar
(smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan
untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera,
dan pemutar suara dan video portabel; Peralatan informasi elektronik yang dapat diakses dari jarak jauh secara online;
Perangkat genggam nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi
dengan awan (cloud) dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi
virtual (vpn), jaringan area luas (wans) dan jaringan komputer global; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler
yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan
penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi
informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan
transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler,
yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan data, teks prediktif, teks korektif, dan
memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak
untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada Internet; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak
untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang kepada personel medis dan
peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk layanan terkait karyawan
dan personel, yaitu, pemrosesan penggajian, persiapan, dan administrasi, penghitungan pajak penggajian, penggajian
elektronik, penyaringan latar belakang pra-kerja, waktu, kehadiran, penjadwalan, pencatatan karyawan, dan manajemen
kompensasi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan
autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual
menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan
dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema
hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak
pesan instan dan perangkat lunak komunikasi untuk digunakan dalam pemrosesan, persiapan, dan administrasi penggajian,
penghitungan pajak penggajian, penggajian elektronik, penyaringan latar belakang pra-kerja, waktu, kehadiran, penjadwalan,
pencatatan karyawan, dan manajemen kompensasi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang
berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer
tablet; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan
pendingin udara; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat
seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel
pintar, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.;
Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk
menyediakan advis dan rekomendasi  mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi,
dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
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terhubung dengan jaringan.; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia
kebugaran dan kesehatan, klien perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan
kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran
kelas kebugaran dan kesehatan, pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait
kebugaran dan kesehatan, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring
sosial yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik yang
diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan
lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan
otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang
keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Perangkat lunak komputer online yang tidak
dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan,
kebugaran, fitness, aktivitas fisik, pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial
dan berinteraksi dengan komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan
kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol, dan kinerja sistem kendaraan;
Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan
permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform
bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem
yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut,
ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas,
pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat
lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual),
token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak
permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel
dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang
dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak permainan komputer yang telah
direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan papan
komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak permainan video dan manual/petunjuk
dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video untuk penggunaan di rumah, direkam;
Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu
unit; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; Perangkat lunak
platform berbasis website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan dengan cara membuat daftar kebutuhan
untuk calon bayi; Perangkat lunak untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan
pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau diamankan.; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna
menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga
pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk
perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak
yang dapat diunduh dalam bentuk  platform perdagangan untuk berdagang, mengirim, menerima, menerima dan
mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan pengelolaan
transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, memposting,
membagi, dan menampilkan foto, data, dan informasi online tentang produk industri dan bahan kimia, dan yang juga
memungkinkan pengguna untuk mengirim pertanyaan dan komentar di bidang produk industri dan bahan kimia; Peranti lunak
aplikasi komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi
kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi
dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di
telepon genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci
dan penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses,
mengelola dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan
online; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik
dan marketplace elektronik online; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk
menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Permainan
komputer untuk digunakan di telepon genggam dan telepon seluler; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh
untuk mengendalikan pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat
perekam media, alat pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat
elektronik konsumen dan display; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik
keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan
kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti
lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over Internet
Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial; Piranti lunak
komputer untuk menjadwalkan dan mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola
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rapat online; Piranti lunak komputer yang digunakan untuk pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan
asisten.pribadi, yaitu, alat pengeras suara pintar dengan kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud
dan dikendalikan melalui suara; Piranti lunak komputer yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi,
klasifikasi, perlindungan, laporan, dan keamanan informasi serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan
untuk aplikasi komputer dan seluler, platform komputer dan seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya;
Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan,
pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian
masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi
aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul
gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu
pada topi dan modul jaringan sensor; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi keuangan; Platform dan aplikasi yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan
penjualan emas; Platform digital; Platform perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan tampilan interaktif,
sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol, sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS untuk kendaraan,
kendaraan yang terhubung, kendaraan yang dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi; Platform
perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu
perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem
kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu
pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan
yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat lunak
komputer untuk komputasi kognitif; Platform perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online
(berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi;
Platform piranti lunak komputer untuk mencari, menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga menargetkan
perangkat komputasi; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Ponsel dan tablet;
Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Program aplikasi komputer
untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer
dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel,
smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi
yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan
Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan
pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi
grafik komputer; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer untuk permainan
yang sebelumnya telah direkam; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam melacak status berbagai
pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain
lain dari semua tingkat kecakapan; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau
komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk
pengguna; Program permainan komputer; Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan
komputer yang dapat diunduh melalui internet; Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh;
Program permainan untuk mesin permainan video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat
diunduh; Program permainan video dan komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan video yang dapat diunduh; Program permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui
Internet; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala
dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan
dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler;
Sirkuit elektronik penyimpan program permainan video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan
cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; Tas khusus untuk ponsel; Terminal komunikasi yang terdiri
dari peranti keras dan/atau peranti lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan komunikasi
telepon dan/atau transmisi; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk
transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Video game; Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan
audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu,
pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan
menelusuri database online, situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer
portabel untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu,
pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming)
dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar
DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat medis yang menggabungkan
realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur
pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming
Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk
pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data; aplikasi komputer untuk mengotorisasi
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk
mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi perangkat lunak
komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas,
peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan
perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan dan
pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan, data
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tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, yang dapat di unduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak untuk  perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler,  telepon
selular,  ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi
perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel;
aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel
dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi percetakan online yang
dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak
komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan
dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan
melihat informasi rekening bank; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat
lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dengan komputer yang bisa
dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi,
peralatan telekomunikasi,  perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital;
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan
ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online;
application programming interface (API) untuk digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot
(bots), agen virtual dan asisten virtual; application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; cakram CD ROM permainan komputer; cakram
permainan video; cakram video, pita video dan compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video,
permainan (games) komputer, game mobile (mobile games), animasi, dan musik dan karya seni; cartridge game untuk
digunakan dengan peralatan game elektronik; daya ponsel (baterai isi ulang); disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan
disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga
elektronik; emoji yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; gambar dan lukisan yang
dapat diunduh di bidang permainan (games) komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan
animasi; gambar dan lukisan yang dapat diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel
pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; game komputer yang dapat diunduh; headset dan helm virtual
reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan
komputer tablet; headset realitas maya; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset
untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; joystick untuk digunakan dengan
komputer, selain untuk video game; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual, augmented
reality; kacamata realitas virtual; kartrid permainan komputer; kaset permainan komputer; katrid permainan video; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel;
komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik interaktif; layanan komputer yang dapat diunduh untuk
mengakses komunitas online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi bertukar dan mendistribusikan data dan informasi;
lingkungan belanja realitas virtual; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang
dapat diunduh untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh untuk telepon genggam
(mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering yang dapat diunduh untuk
ponsel; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk ponsel; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali realitas
virtual genggam; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan (wristwatch), gelang tangan (wrist
band) dan gelang (bangle) untuk digunakan dengan ponsel pintar, komputer tablet dan komputer portable; perangkat
elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari
perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui
situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras komputer dan
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur
jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; perangkat keras komputer permainan realitas campuran
(mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game); perangkat keras
komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer realitas virtual/maya (virtual reality);
perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media
portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama
terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan untuk koneksi ke komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan
telepon seluler untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya dan augmented reality; perangkat lunak aplikasi
komputer; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk streaming dan menyimpan
konten media audio-visual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk peralatan atau komputer mobile; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu
earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk
pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu,
perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan,
latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat
seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet,
atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat
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suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui
internet; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler,
yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi
komputer yang berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam manajemen basis data di bidang catatan karyawan dan manajemen sumber daya manusia (SDM), waktu, kehadiran,
penjadwalan, penggajian dan kepatuhan pajak, manajemen kompensasi, pembelajaran dan pengembangan, dan
perencanaan suksesi; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu,
perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online;
perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang
memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer; perangkat
lunak augmented reality untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video
genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented reality;
perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak game
komputer; perangkat lunak game untuk digunakan pada platform apa pun yang terkomputerisasi, termasuk konsol game,
terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat hiburan elektronik, mesin game arcade, perangkat telekomunikasi,
ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game
komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak jejaring sosial;
perangkat lunak komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada platform komputer mana pun, termasuk konsol
game khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal lotere video; perangkat lunak komputer dalam
bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi
antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk
memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna
lain; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengunggah, mengunduh,
menangkap, mengedit, menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan video dan data digital lainnya melalui
jaringan komputer global dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik,
penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer
dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan,
atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer e-
commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak
komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data;
perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak
fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data,
audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness);
perangkat lunak komputer untuk mengambil (retrieval), mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten
digital, perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku,
film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud
(cloud computer); perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital,
perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan
musik; perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.;
perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio;
perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat lunak untuk
tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles)
untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler (mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada perintah
pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol,
jaringan pribadi virtual (VPN), interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan
dan virus; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan, pengujian,
konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan
perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang direkam untuk memungkinkan penggunaan
ponsel secara handsfree melalui perintah suara dan pengenalan suara; perangkat lunak komputer yang membantu komputer
dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi
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yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial
dan industri; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video;
perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak operasi virtual private network [VPN]; perangkat
lunak permainan
komputer untuk mesin permainan
termasuk mesin slot; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak
permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel;
perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat
lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan interaktif;
perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan
komputer dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak permainan komputer yang
dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat
lunak permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan
telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital;
perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan; perangkat lunak permainan
komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer
virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak permainan komputer
yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan
komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat lunak permainan realitas
virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak permainan
video komputer; perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam; perangkat lunak permainan video
yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat
nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak
permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon seluler; perangkat lunak
platform blockchain; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak realitas maya yang
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah yang dapat diunduh untuk bermain
permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak
realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion)
realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif; perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi
lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak
realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual untuk
pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk sinematografi; perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk
bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual/maya untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol
permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk
memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains; perangkat
lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak sistem operasi komputer yang dapat diunduh
yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh
jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem operasi yang menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan
memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak untuk aplikasi
komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan
telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk digunakan dalam
menciptakan/membuat dan merancang perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video (video game), konsol permainan video (video game)
genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan
augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik; perangkat lunak untuk game
elektronik; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk komunitas
virtual bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis,
dan komunitas.; perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan;
perangkat lunak untuk melacak gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan
pengalaman augmented reality dan realitas virtual; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform blockchain untuk
digunakan dalam mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas (utility token accounts); perangkat lunak
untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk
memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mengelola profil media
sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok dalam
komunitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas online;
perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web; perangkat lunak untuk mengelola dan
memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital
(digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat
lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten
video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan, komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; perangkat lunak
untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan, permainan
(gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video,
dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media
portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk meningkatkan keahlian pengguna
permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform
keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer;
perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk
platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak virtual reality untuk bermain
game komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam bermain
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permainan komputer online,
perangkat lunak permainan
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi
perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform
perdagangan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi komersial menggunakan alat elektronik
melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu
debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik,
bergerak dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai
jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang memungkinkan individu, kelompok, perusahaan, dan merek
untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online untuk keperluan pemasaran; perangkat
lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak
yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk
berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis,
perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan
(goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menampilkan trek
suara musik dan gambar bergerak untuk tujuan bermain permainan video; perangkat lunak yang menggabungkan permainan
komputer; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan
fungsionalitas jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai
jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; perangkat seluler yaitu
ponsel pintar/komputer tablet dan jam tangan pintar yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi akses ke komputer dan ponsel dari jarak jauh.;
permainan audiovisual pada platform perangkat keras komputer; permainan dan aplikasi elektronik
untuk perangkat seluler termasuk
telepon seluler, tablet, komputer
laptop, PDA dan jam tangan pintar,
dan untuk komputer dan konsol
permainan; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet dan
perangkat nirkabel; permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan interaktif, khususnya, program komputer dan
permainan video berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan internet (dapat
diunduh); permainan komputer; permainan komputer dan video
yang dirancang untuk platform
perangkat keras, yaitu konsol
permainan dan komputer pribadi; permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon
seluler; permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia
pada internet; permainan video komputer; permainan video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer
dan perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh; permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan
wallpaper; pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan
perlindungan firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; piranti keras dan piranti lunak komputer
untuk virtualisasi; piranti lunak infrastruktur terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk virtualisasi; piranti lunak komputer
untuk konfigurasi, penyediaan, penyebaran, pengendalian, pengelolaan dan virtualisasi komputer, server komputer dan alat
penyimpan data; piranti lunak komputer untuk pengoperasian jaringan komputer, pengelolaan jaringan komputer, otomatisasi
dan virtualisasi jaringan komputer; piranti lunak untuk organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen;
piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin
virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer  untuk
digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan
komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan,
penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan,
pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan
sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan
fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan
komputer, kaset video dan permainan komputer, kartrid video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan
komputer, mesin permainan dengan output video untuk digunakan dengan televisi; platform berbasis website dan aplikasi;
platform game (permainan); platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem
pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness),
dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak
komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak
komputer yang direkam atau  yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform perangkat
lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk
pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi
perangkat lunak komputer.; podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; ponsel
[perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan
komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer
yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses
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untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan
akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan,
menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi;
program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi
jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk
mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan,
membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program dan
perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari internet);
program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); program
komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan
mencari basis data online, perangkat
lunak yang memungkinkan
pengguna untuk memutar dan
memprogram hiburan terkait konten
audio, video, teks, dan multimedia; program komputer untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa
permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua
tingkat kecakapan; program komputer untuk video dan permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk
permainan video dan komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber daya dalam permainan; program
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak computer, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program permainan elektronik; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet;
program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer
multimedia interaktif; program permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat
diunduh; program permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video,
yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video,
headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform
permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-
top box dalam bentuk decoder; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk
mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan untuk peralatan permainan video
konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar
(smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed
reality); program permainan video; program permainan video konsumen; program permainan video multimedia interaktif;
program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program
permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair;
program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan yang dapat diunduh untuk
telepon genggam; program sistem operasi jaringan untuk ponsel; program video game interaktif dan kartrid permainan
komputer; program yang direkam untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk
mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri database secara sambung-langsung (online); publikasi elektronik [dapat
diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik yang dapat didownload dalam bentuk
majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis,
perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan
perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan; publikasi elektronik yang
dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan video; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang
menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; rekaman audio dan
visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan
animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor
jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan
database; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sarung ponsel terbuat
dari kain atau bahan tekstil; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor optoelektronik untuk mengumpulkan
kode batang, nomor dan tanggal informasi pada tiket permainan, lotre dan taruhan; sensor pelacak gerakan untuk teknologi
realitas virtual; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal cair;
sirkuit elektronik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit
elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media
penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan video konsumen; sirkuit elektronik, cakram
magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer;
sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi
mobile; sistem aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu
server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu,
modem kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk
kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan
sensor, yaitu, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat
jaringan; speaker audio pintar yang dikendalikan dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; terminal elektronik
untuk keperluan pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan; video game dan game komputer; video game interaktif
dan permainan komputer multimedia yang dapat diunduh===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 23:08:12
540   EtiketJID2021083983

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Klapagading Kulon RT 1 RW 5, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53176

Catur Prasetyo Nugroho

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BeProfesion. Be berasal dari bahasa Inggris yang artinya jadi. Profesion adalah singkatan dari kata
Indonesia Profesional

Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Be berasal dari bahasa Inggris yang artinya jadi. Achieve your success adalah kata yang melengkapi
merek BeProfesion yang artinya raih suksesmu

591 Uraian Warna : Warna yang digunakan adalah hijau tosca tua dan hijau mud kekuningan
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===informasi pendidikan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau

melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; konsultasi
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; kursus pembelajaran jarak jauh;
layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan
pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan
dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan,
pelatihan dan hiburan; melakukan acara pendidikan; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kursus pelatihan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan
pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat
pascasarjana; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan seminar; melakukan
seminar pelatihan; memimpin kelas; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser,
simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar,
simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan,
kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur kursus
pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur seminar pelatihan; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan
pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; pelatihan hidup [pelatihan]; pembelajaran multimedia; pendidikan dan
pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan kesehatan;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyebaran materi pendidikan; penyelenggaraan forum
pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan seminar pendidikan;
persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; transfer
pengetahuan [pelatihan]; ujian pendidikan===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

KAMAL TARACHAND. M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
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Nama Merek
Tipe Merek :

: CAFE VIRTUAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan

campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengganti teh;
Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan,
rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi (roti isi); Biji kopi;
Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering;
Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk
menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Boba teh durian; Brownies Coklat; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi;
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Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao;
Bubuk untuk membuat roti; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman
berbahan dasar teh herbal; Campuran untuk roti; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Chai masala / minuman
teh yang dicampur rempah; Cimi-Cimi (kue kering); Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara
dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan
dasar tepung]; Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Enchilada [roti isi]; Es coklat durian; Es untuk minuman penyegar; GIS (bahan
pemekar roti); Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi
Madu; Hasil produksi coklat; Hiasan roti yang dapat dimakan; Jus jahe [minuman]; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi;
Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Keju gembung [camilan jagung]; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa
teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan;
Keripik camilan sereal; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi
durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang
tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue Coklat Mente; Kue
Coklat Mente ( Cookies ); Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe;
Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue
kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan
dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh;
Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan penutup terbuat dari cokelat;
Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan
ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar
sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk
batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan
dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum;
Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama
terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan, makanan ringan dan makanan
ringan organik berbahan dasar sereal; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte;
Meses cokelat; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang
Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai;
Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh
termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar
kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan
dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh
bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan
dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa
susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman
jahe (teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman
karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman
kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk
daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa
ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa
susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Ocha / teh jepang; Olesan berbahan dasar coklat;
Olesan manis (madu); Panettone (roti manis); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan /
atau minuman; Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Perasa, selain
minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen cokelat; Pizza (roti); Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti
Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti
bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti
kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di
suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran
(vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang
mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sahi (Teh); Saus celup berbahan dasar coklat;
Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti
kopi; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan
aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sengkulun (Kue Tradisional); Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh
Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan
teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk
pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh
olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh
herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung, roti,
ragi, pastri (kue-kue); Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; adonan puff pastry (roti); adonan roti; affogato
[minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; air madu; almond berlapis cokelat; baguettes [Roti Prancis]; bahan
makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti kopi; baking cokelat; bar energi
dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; barbari [roti datar]; batang nougat berlapis cokelat; batangan
berbahan dasar cokelat; bihun coklat; biji cokelat; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi
yang dilapisi cokelat; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih;
biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa
keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; bola keju gembung [camilan jagung]; buah
kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk campuran es teh; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis
cokelat; bubuk coklat; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk
makanan dan minuman; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; burger kedelai [roti sandwich]; butiran kopi
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berbentuk kristal sebagai pemanis; camilan granola; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai
makanan ringan; camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli;
campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran cokelat panas; campuran isian berbasis roti; campuran kopi;
campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk,
pretzel atau popcorn; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran sawi
putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh
chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti;
cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; chapati [roti tidak beragi]; cokelat; cokelat batangan; cokelat
couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat
dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis;
cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat
bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta;
coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie berlapis cokelat; corn curls [camilan jagung
kembung rasa rasa]; cupcake cokelat; daun teh; daun teh, yang diproses; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk
pohon Natal; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan
minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak
esensial, untuk minuman penyedap; es kopi; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau
bubuk; es teh; esensi kopi; focaccia [roti]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap
untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk ham; gula madu herbal; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes
(treacle); gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan
menggunakan teh hijau bubuk; hardtack [biskuit]; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang
berhubungan dengan makanan; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi
berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi cokelat untuk produk-produk roti; isian
kantong penyaring kopi tetes; kacang berlapis cokelat; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang macadamia berlapis cokelat;
kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kaki cokelat; kantong teh; kantong teh tanpa obat;
kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; karamel berlapis cokelat; kembang gula
yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; keping cokelat; kerang kue kering; keripik camilan
sereal instan; kismis berlapis cokelat; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi
beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan;
kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor;
kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim-krim coklat; kue cokelat; kue coklat; kue kering beku;
kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue tar cokelat; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis
cokelat; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat
mengandung biji kopi bubuk; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu; madu Manuka; madu
campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk
makanan dan minuman; madu, madu sirup; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan olahan berbahan
dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan
ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam
bentuk batangan (non-medis); makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan
rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan
dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan
berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan
dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi;
makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan
dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka;
makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan
berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan
ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan
gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap
santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makaroni [kue kering]; mangkuk wafel berlapis cokelat; matzo [roti tak
beragi]; maté (minuman infused); mie kering bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan
dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat;
minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan
dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar
karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis
kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu;
minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate;
minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah
menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao
dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar
rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat
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dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-
minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman
berperisa cokelat; minyak kopi; mugi-cha [teh barley panggang]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar
cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; oyaki dengan menggunakan
teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah
pipih); parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; pasta cokelat; pati untuk makanan dan
minuman; pemanis-pemanis coklat; pengganti cokelat; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa
almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa
herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau
minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk
makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; permen cokelat yang
mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen rasa kopi.; permen yang terbuat dari
cokelat; piadina [roti datar]; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn
dan makanan ringan berbahan dasar jagung; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di
tengahnya; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat;
produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah
roti; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku;
roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti
bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti
dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe;
roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti multigrain;
roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah
srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti
soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rugelach [kue kering]; saus cokelat; saus coklat; saus madu
mustard; saus mustard madu; sawi putih [pengganti kopi]; sayatan madu untuk ham; sediaan [berbahan dasar teh] untuk
membuat minuman; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan malt barley untuk
digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman
berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; selai
cokelat untuk digunakan pada roti; shortbread biskuit; sirup cokelat; sirup pati bubuk untuk makanan dan minuman; sirup pati
untuk makanan dan minuman; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; sopapillas [kue kering goreng]; souffle
coklat; sourdough (roti); spiced cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; stik roti; susu malt menjadi perasa untuk
minuman; tablet madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); teh;
teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang
dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh beras merah yang dipanggang; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis;
teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh
fieldmint; teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal,
selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis;
teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi,
makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; telur cokelat; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan
terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih;
tepung untuk makanan dan minuman; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; turbinado sugar
(Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); yule log (kue tradisional)===
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data demografis); Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan
komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya
dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis
manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi
bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan
distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan manajemen
bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan, termasuk manajemen, operasi,
organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan
untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai,
tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi
komersil dan saran untuk konsumen; Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya
Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa agen penjualan,
yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen
yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa
alih daya dalam mengatur pengadaan barang untuk orang lain; Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program
afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen, seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi
perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar, dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan
area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer
global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan
dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan
kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-
sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau
cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah,
perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan
perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera,
perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data
magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik,
kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat
tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian,
koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil,
pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman,
makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa evaluasi
komersial; Jasa grosir online; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan
dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program
komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)
program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh;
penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia
interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa
pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)
perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan periklanan; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem
mutu manajemen; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial,
kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai
pasok untuk orang lain; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer
online; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung
(online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan
melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah;
Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga,
peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan
[cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk
badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan
pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai
untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik,
layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau
remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan
kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan kesehatan,
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website; Jasa penjualan
drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara
online; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle secara
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online; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan telepon
selular baik secara online atau secara langsung; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa
dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara
sambung-langsung  (online); Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel, yaitu, handset,
walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara komersial
untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin dan
perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan
perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk
peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan
makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-
bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)),
mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis
untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi,
alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk
mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat
pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk
keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk
keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa
darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-
mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk
diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat
penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin
pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga
listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan
instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan
penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan
(trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan dan distributor alat-
alat olahraga; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang;
Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung
(online); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,
melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa retail dan jasa
retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat
elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok
elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya
(charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau
yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok
elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif
dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah
tangga; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan
dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita
dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet
wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet,
sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa
toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran secara online;
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Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko
online sepatu bekas; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio,
publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang
pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun
secara online; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang
menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa
yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data konsumen,
demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa konsultasi perniagaan, informasi,
penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip,
televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya;
Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di
bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen
bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah
lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen
personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan
langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan,
elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik,
dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan,
pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka
pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi
manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsumen (Informasi
komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Koperasi
perdagangan; Layanan administratif manajemen hotel; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen
periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela karyawan dan proyek
layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan
bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan
pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan
standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.;
Layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen
personalia; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan
manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data
tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi
dalam bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten
permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan
pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta
aksesori dan suku cadang terkait; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
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penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan kliping berita online; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk
periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan
manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
manajemen risiko bisnis; Layanan manajemen sumber daya manusia; Layanan online untuk menghubungkan pengguna
jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online;
Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan
melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online,
situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang
untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan
penjualan ritel online; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi, publikasi dan
promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara komersial  untuk mobil-mobil; Layanan perantara
komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan
asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik,
yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan
portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari
sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online
yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel
online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel toko serba ada
online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko
grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk
membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menampilkan
rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang  terkait dengan musik;
Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko
ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat
diunduh; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi;
Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online,
dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang
olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah tangga; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran
dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang
eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan
kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen
Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen akunting; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan

Halaman 957 dari 1263



pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan;
Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah,
afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau
melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman
berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan
layanan; Memberikan informasi kontak komersial dan bisnis; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan layanan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan
komersial; Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus
melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara
mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips
kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku,
penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk
penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mengatur dan mengelola
promosi pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis;
Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk
tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengatur pengambilan,
pengiriman, penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; Mengorganisir pameran, pameran dagang,
pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang
dan eksibisi; Mengumpulkan informasi komersial; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai;
Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang
menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk
pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan
komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan
dengan organisasi dan manajemen bisnis; Order melalui online; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi
penjualan; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi;
Pembuatan materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pemesanan buku secara
online; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk
promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan, manajemen, inventaris,
pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui
pengiriman); Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengembangan konsep periklanan; Pengembangan standar
sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek; Pengembangan standar
sukarela di bidang manajemen strategis; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui
jaringan komunikasi elektronik; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan
online untuk orang lain; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual; Penjualan barang secara
online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang
elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang
selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi;
Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan
selam; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau
sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet,
berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat
penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang
untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan
peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat
tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair
(LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder
digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD
(HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi,
perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi,
turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar
plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu
komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard
disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan,
budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas,
karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang,
seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan
pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan makanan dan
minuman secara online; Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik
dan teks non-elektronik; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki,
penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan
teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet,
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perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan
kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan
kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit,
tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan
promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.;
Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk
anak; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan
eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta
pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik,
termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi  di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web;
Penyediaan informasi  di bidang manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web;
Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan
informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi mengenai analisis
manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global;
Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa
periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi,  konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga
barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyediaan
promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan tempat
pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis
ketrampilan dan pengalaman; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian
hadiah untuk tujuan promosi dan perdagangan; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan
(termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan peralatan untuk periklanan; Perdagangan
bahan bakar padat; Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket);
Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan
piranti lunak; Perdagangan besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.;
Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis;
Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Produksi
film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan;
Promosi [periklanan] bisnis; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online;
Ritel online; Saran manajemen pemasaran; Tempat penyelenggara kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Toko
kue online; Toko makanan online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman online; Toko online
dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang
makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan
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bayi; Toko roti online; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk
gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi dan manajemen hibah penelitian; administrasi franchise
(waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi
orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan
peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan
periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau
insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi
penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi sewa guna real estat dalam bentuk mengatur
perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko
perdagangan; administrasi urusan bisnis waralaba; agen informasi komersial; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis
pertunjukan]; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analisa dan pengajaran manajemen; analisa
manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis atas
pengurangan penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; analisis
manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis, manajemen dan
layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial
waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran mengenai
organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan manajemen bisnis
dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan
industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial; bantuan manajemen komersial atau
industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; belanja online; bisnis dan manajemen; database dan manajemen arsip yang
terkomputerisasi; distribusi bahan periklanan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan;
distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus
untuk keperluan periklanan; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan
sampel untuk keperluan periklanan; file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; galeri seni untuk tujuan komersial;
galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan dan layanan
informasi komersial; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan jasa pelatihan
penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial
televisi; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan real estat komersial; iklan real
estat komersial atau perumahan; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan
secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving; iklan secara
online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan saran komersial
untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan
produk dan layanan; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi
bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan
streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program
sponsor; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio;
jasa agen periklanan televisi; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis
seniman pertunjukan); jasa analisis periklanan; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan
untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa distribusi di
bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan
selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa jual beli mobil bekas
secara online; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas
pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi
dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan
menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa,
tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi
bisnis; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi,
manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang
disediakan melalui Internet; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat
perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas
pelanggan untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis
sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen
penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa marketing melalui berbagai media,
termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa organisasi dan manajemen program promosi
insentif dan penjualan; jasa outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat
mengatur pengadaan barang untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa pemesanan
dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa
pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun
offline; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan melalui
sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen
untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan
mengubah daftar produknya; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel
produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan
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buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut
di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penyediaan
informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan
pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini
berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan
produk kimia; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan
aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa perdagangan secara online sehubungan
dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa
periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan
konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan
informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan
email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang
berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan
headwear; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman
berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan
teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi yaitu distribusi
voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan  melalui internet; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan
dengan penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan
dinding (non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa ritel
dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang dapat
digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel dan
jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan
setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk
digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari
logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat,
cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil
penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas
sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor,
tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas
genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa
berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas
tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda,
dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel
/knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap
semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah,
tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas
olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk
bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist
bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan
dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan
bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai
foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara,
kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian,
navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau
pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah
suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan
analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya,
kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk
penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di
bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera),
peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat
atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat
tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung
chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori
magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata
dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
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mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu,
bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis
dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan
pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak,
bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap
dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral,
logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat
dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk
penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen,
tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari
logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat
tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang
dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan
kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk
darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk
pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting
pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-
hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel,
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bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer,
permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program
komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc,
peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan
komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik,
peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi  yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman,
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tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang
keperluan perokok, korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia
melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas
virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi
perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail
secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan
headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko ritel online yang
menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail secara online; jasa
waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian
dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa
analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour)
melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa
orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa informasi usaha
dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan
ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub
liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak
penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa
organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-
jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan,
penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung
komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-
sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian,
tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian,
alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang
disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-
tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel online menampilkan
konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan bisnis dan
periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk
mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk
mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk
orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; kamar layanan perdagangan dalam sifat
mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan
manajemen bisnis; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya
kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari
manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan
model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data
atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis
atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep
dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi
dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk database online yang berisi
daftar rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
direktori bisnis online; kompilasi informasi komersial; kompilasi register komersial; kompilasi statistik bisnis dan informasi
komersial; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru;
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konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen,
perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi komersial di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan;
konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi
dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen
bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen
bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan;
konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai efisiensi manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik
yang dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit listrik swasta; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan;
konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan administrasi
dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen informasi
komersial; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan dalam
manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-
orang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan
untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan
program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang manajemen produk atau
peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis
di bidang manajemen strategis; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen
bisnis perusahaan di sektor energi; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan
bisnis; layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para profesional di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan
kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial
manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan
evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para
profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan
grosir untuk game; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan
melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup
kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki,
jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop,
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik,
mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan
digital; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi
bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan melalui
Internet; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang
berkaitan dengan periklanan; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen
strategis; layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia,
akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan
konsultasi bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan
konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan nasihat yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan
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manajemen personalia; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business entities),
organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk mengembangkan,
mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan komunikasi global;
layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan;
layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi dan manajemen hotel; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi
bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan
operasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan,
publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lobi komersial; layanan
logistik (manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub
pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan
komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus
partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen
bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai
pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik;
layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis; layanan
pelelangan online melalui Internet; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran
online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis;
layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi
bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan online;
layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi;
layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan ritel online
melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan
perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan
pemrosesan data online; layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap
peraturan oleh perusahaan asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk
menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan
penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan
perantara komersial; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan
pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan
kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan
komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu,
mempromosikan jasa pihak lain; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan ritel atau layanan grosir untuk
perangkat lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam
dengan layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel dan
grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan
ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk
musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel online yang
berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan
ritel untuk permainan; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; layanan ritel
yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan strategi komunikasi periklanan;
layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis;
layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan
konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan
toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran
secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki
daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online
yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
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dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online
yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata
diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala,
artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi,
permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas
kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan
interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer;
layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel online dengan produk utama
kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama
peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online
terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu
seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan
alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan
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artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan
toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan
toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan
konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain;
layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan komputer yang dapat
dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan
mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon,
speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang menampilkan
minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang
menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan waralaba dalam bentuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan
waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam
pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam
pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian,
pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan-layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen Sumber Daya Manusia;
manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen
administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen
biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi;
manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis
apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara;
manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis
dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis
di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen
bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang
terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen
bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis
komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen
bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis
penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan dalam
industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan;
manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis restoran;
manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi;
manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis
untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga,
outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir
dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi;
manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)
untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan
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keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya
berhubungan dengan permainan  golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis;
manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis;
manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi;
manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi
bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen
informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan
elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang
terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik pengiriman barang; manajemen
merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat; manajemen persediaan;
manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan
pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang
berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen pusat panggilan
telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan;
manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; manajemen stok
terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; manajemen usaha,
yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melakukan lelang virtual interaktif;
melakukan studi kelayakan komersial; melakukan survei online; melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan,
mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; membantu dalam
eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan
di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen
dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi dan saran komersial untuk
konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi)
restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi mengenai penjualan
komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; memberikan
informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi tentang produk melalui
jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan
periklanan; memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan manajemen aset cryptocurrency; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
komersial; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan
organisasi dan manajemen bisnis; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan
komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan
kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa
mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi
barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor
untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang
lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis akuntan
profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis analis
keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis dari
serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
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untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; mempromosikan
kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen strategis;
mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; memverifikasi dan memantau
kredensial individu di bidang manajemen bisnis; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen
proyek; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen strategis; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari;
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja
komparatif online untuk vendor barang dan jasa gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga
untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial
atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi
bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-anak
yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo
untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan dan
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan database komputer online dan
database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar,
bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial
on-line di Internet; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk
live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli;
menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan
sumber daya lainnya; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-
commerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha,
semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan
promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan,
manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi
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termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor;
menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang
berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan
informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan
dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber
pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik,
manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis
lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan
pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan
manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional
untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk
organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online
untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan
program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran
dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan;
menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran
(exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk
untuk perusahaan industri dan komersial; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau
komersial; menyusun dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan
pelanggan CRM; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; nasehat manajemen; nasihat yang
berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan
transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem
telekomunikasi; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower
recruitment and outsourcing; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara
periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi
bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen program insentif; organisasi
dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang
sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau
usaha; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang untuk
tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran seni
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi peragaan busana untuk
tujuan komersial; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi, manajemen
dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pelelangan online; pemantauan efektivitas periklanan; pemasaran
layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan
melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai
jasa konsultasi di bidang periklanan; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan
buatan; pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis
efektivitas periklanan; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang
terkomputerisasi elektronik; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan
iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian di bidang manajemen
bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di
bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian
dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, perantara penerbitan
dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengawasan manajemen bisnis; pengelolaan periklanan; pengembangan
konsep periklanan dan pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek
manajemen; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan
web untuk tujuan periklanan; pengkinian materi periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil
melalui internet / online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penulisan skrip untuk tujuan
periklanan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan,
pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran informasi bisnis dan komersil;
penyebaran materi iklan secara online; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan direktori
informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat
diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas
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disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi dan layanan
konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di
bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek; penyediaan informasi
di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari database online;
penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen
melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai penjualan dan
urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan
informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-
commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan
dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras
suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan laporan bisnis dan / atau
komersial; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon
dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon
dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan
panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet;
penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyelenggaraan
acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan
periklanan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan ruang iklan online; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau
komersial; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain
yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli
barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer bekas; perdagangan mineral; perdagangan online;
perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon
untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang
lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran
dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan,
pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan; periklanan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran;
periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media
elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs
bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto
dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis
dan komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan laporan komersial;
perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan
para pelaksana perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen
dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; produksi iklan televisi, radio dan online; promosi bangunan
komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui
skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang
melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi
, melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan
pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi komersial
untuk pihak ketiga; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan untuk orang lain melalui skema
stempel perdagangan; promosi periklanan (sponsor); promosi secara daring (online); promosi, iklan, dan pemasaran situs web
online; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; proyek manajemen
untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi
elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi
publikasi online; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online;
publisitas iklan industri dan komersial; radio, televisi, iklan daring (online); rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; riset pasar untuk
periklanan; riset pasar untuk tujuan periklanan; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari
basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis;
saran dan bantuan manajemen bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran
dan informasi terkait layanan pelanggan dan manajemen produk yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran yang berkaitan dengan manajemen dan
organisasi bisnis; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet;
skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon,
di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi
kompetisi permainan video; studi kelayakan komersial; studi pasar untuk tujuan periklanan; toko eceran; toko grosir online dan
layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang
elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun
secara langsung; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang
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dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-
peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara
online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan
secara daring (online)===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Database online di bidang hiburan; Distributor perangkat lunak permainan; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial

televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi;
Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung; Instruksi keterampilan permainan; Jasa  penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal
online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying fox,
snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
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bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik
secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau
akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin,
buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat
diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub untuk tujuan
hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa kursus secara online;
Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus
hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi,
instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan pembentukan karakter (character building) SDM
perusahaan; Jasa pelatihan secara online; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan
pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio,
kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang
berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer;
Jasa pendidikan secara online; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog,
jurnal, dan publikasi lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel
bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop;
produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan,
yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan
informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang
menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu
telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan,
produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program
televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk
film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi
dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung
bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan
karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan
elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online;
penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film
bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park;
jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku
komik; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan
dan olahraga; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Jasa
pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio,
program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan
olahraga snorkelling dan diving; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan konten permainan melalui online; Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih,
merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara;
Jasa penyediaan permainan komputer, permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh;
Jasa penyediaan permainan melalui internet; Jasa penyediaan website yang menampilkan informasi tentang entertainmen;
Jasa penyediaan  informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film,
acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga;
Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat hiburan di
koridor beratap; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan
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online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan
melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi
bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa publikasi; Jasa publikasi
buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi
komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara
olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang
lain secara online melalui internet, selain publikasi teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman
hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan
voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa
hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video game; Jasa-jasa hiburan permainan video;
Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan,
termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang
disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Judul film (hiburan);
Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang
hiburan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan
alat luncuran; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan bantuan
untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial,
klub rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel;
Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot berkostum atau tim tari di pertandingan dan
eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang berhubungan dengan bola basket, acara
khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip
video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi,
petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet,
jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk
pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan
hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video;
Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dan pendidikan dalam
bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan  dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan
pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan;
Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data
interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip
video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan
informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang disediakan di acara olahraga; Layanan
hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya mengatur acara hiburan sosial; Layanan
hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara,
kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan
permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan
rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung,
tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang
ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari
konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan
umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video
musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil
sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari,
karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh;
Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan
kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan video secara online;
Layanan klub penggemar (hiburan); Layanan konsultansi yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan manajemen acara
[organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang
berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara;
Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil
yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart,
sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara,
menunggang kuda; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup
(hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan,
budaya dan hiburan; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan penerbitan elektronik,
kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan
penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komputer global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual
pada situs web; Layanan permainan yang ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort;
Layanan ruang permainan; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Materi dan kurikulum pendidikan
yang tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
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pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Memberikan
informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara
online dari jaringan komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan,
menjangkau mereka untuk membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi
program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival,
kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik,
suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang
berupa permainan komputer dan permainan video; Mengatur dan menyelenggarakan konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur
kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi; Mengatur pameran,
kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur,
mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi,
kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung,
pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara dengan partisipasi penonton; Mengorganisir grup hiburan;
Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik secara langsung (live); Menyediakan
acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler
yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang
menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara
televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik,
film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan
komputer dan video, permainan video, para pemain permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video,
statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips) permainan video; Menyediakan database komputer secara online dalam
bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan
dan rekreasi; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan
pendidikan atau hiburan); Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game;
Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan
mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang
program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan
online; Menyediakan jasa-jasa permainan video melalui internet; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen
bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan;
Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang lain; Menyediakan layanan pengajaran
jarak jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para
pengguna jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari
semua tingkat kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan
interaktif yang tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan
permainan komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan
online di jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer
dan permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek;
Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi;
Merencanakan atau manajemen atas hiburan; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama
atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan
hiburan; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Organisasi dari kompetisi-kompetisi
(pendidikan atau hiburan); Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian
Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan kamp yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik,
penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan
acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pemondokan untuk
keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online;
Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui Internet; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra artistik; Penerbitan buku tentang
madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita, informasi olahraga motor secara
elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Pengaturan acara hiburan;
Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar,
simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan dan
penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan;
Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan klub penggemar
untuk tujuan hiburan; Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; Pengoperasian dan pengkoordinasian

Halaman 976 dari 1263



turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan
taman hiburan dengan tema; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Penulisan dan publikasi teks, selain dari
teks publikasi.; Penyedia publikasi-publikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam
bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk
statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan
berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dari hiburan,
jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan
database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang menampilkan informasi terkait dengan
vendor-vendor pernikahan; Penyediaan gambar dan film karakter animasi  berbentuk serial televisi dan film melalui Internet,
jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi  berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan hiburan olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global;
Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua
melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang memungkinkan pelacakan
pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan mencocokan pemain
permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau
pendidikan; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi telepon
genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual melalui
jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik online;
Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan suatu situs web online yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu
di bidang olahraga motor; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi
komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis,
pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database,
pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak,
pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan  mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan;
Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi
(pendidikan dan hiburan), pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain;
Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan peralatan gim/permainan; Perantara
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan
manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial;
Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu
Kelapa; Permainan Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele;
Permainan Tumbuk-Tumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer,
permainan elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video
interaktif, permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-
teki, dan permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif,
dan permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Pertunjukan musik,
tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; Pocis (Permainan); Presentasi video musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi dan
distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi,
televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan
elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik
dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi
dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet
menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen
permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi gambar bergerak, permainan dan video;
Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio,
rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan,
program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Program hiburan yang sedang
berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi
elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness)
terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan penyediaan permainan
komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan; Publikasi dengan media
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elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui
jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi
hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang menyediakan
informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh); Publikasi game
komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi,
konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi panduan untuk game
komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya grafis orang lain
secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi visual; Publikasi teks
pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan
untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi
petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan majalah di bidang
hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Sarana pendidikan
hiburan dan rekreasi; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu); Slepetan (Permainan);
Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taplak (Permainan Anak); Taruhan olah raga online;
Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi); Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Ujian pendidikan secara online;
Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); agen
pemesanan untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); aktivitas rekreasi dan hiburan; distribusi konten digital
asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; fashion show (hiburan); game on-line; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan
visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan
dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan
dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan
dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan
dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan
dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat
liga bisbol fantasi; hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik
taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana;
hiburan dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan
dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola
Amerika; hiburan dalam sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game
yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik;
hiburan dalam sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser;
hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter
berkostum; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band
musik; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan
orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat
pertunjukan senam; hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat
pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan
dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi
teater; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang
sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam
sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga;
hiburan dalam sifat turnamen tenis; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian
pertunjukan hidup; hiburan di alam fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam
pertunjukan tari; hiburan di alam produksi teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat
hiburan; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan
televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat
wisata lokal dan tempat-tempat menarik di sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya;
hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam
bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even
budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi;
informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi; informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga;
informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan
komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; jasa entertainmen, yaitu,
menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan
multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim
(streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman
hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video,
program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa
hiburan dalam bentuk penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam
bentuk pertunjukan langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan
musik; jasa hiburan wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan
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drama melalui layanan streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa
film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu
menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang
ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu
menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang
ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu
menyediakan penggunaan sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak  realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang
menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu
serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu,
mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan
olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek
taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga
elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang
tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa
konsultasi di bidang hiburan; jasa konsultasi mengenai penyediaan publikasi secara elektronik; jasa pelatihan dan pendidikan
yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan,
budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni
populer; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian
pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa
pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna
dan iklan online; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa
penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi
dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang
tersedia dari suatu database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa produksi
hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi program televisi, yaitu,
menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa publikasi elektronik;
jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan luas, termasuk secara daring dan
melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes; jasa yang
menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi
komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan
pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan,
olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa
hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film,
gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa
hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui internet
dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan
melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa perencanaan event (acara)
untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa/layanan
hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang
dimainkan melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming
konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas
tertambah (augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual
reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games),
hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten
realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya
(virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas
virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar
yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online;
jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang

Halaman 979 dari 1263



ditentukan pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-
blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness),
tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis;
jurnal-jurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino,
permainan, dan layanan judi; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata;
keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; klub automotif (hiburan); komunitas di bidang olahraga dan hiburan;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; kursus pendidikan online dan layanan
pendidikan; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-
anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan arcade hiburan; layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality);
layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan fan club berkaitan dengan hiburan;
layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni
untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online
dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan
tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan game online; layanan hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan
pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal
menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan
dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira;
layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-
jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat
kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing; layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan
dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun;
layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi
program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film,
acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi,
ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di
alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan
disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan
disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan;
layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan
hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan
langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan
hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat
kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket
fantasi; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga
elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu,
memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik,
komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan
menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong
penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented
reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler
serta perangkat nirkabel lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh,
yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video
langsung yang dimainkan oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan
penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu,
penyediaan rekaman musik live, komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video
melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan,
rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan;
layanan klub hiburan; layanan klub malam [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet;
layanan kurator museum; layanan museum; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan pemesanan
tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang
disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan
pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik; layanan
pendidikan, khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang
periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan
dengannya; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis
di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan penerbitan
elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan, kecuali
pencetakan; layanan pengaturan dan kordinasi hiburan atau klub; layanan penilaian pendidikan online; layanan perjudian
online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet; layanan
permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik yang
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah (augmented
reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara online dari
jaringan komputer; layanan perpustakaan online; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan
efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi perangkat lunak hiburan
multimedia; layanan pusat hiburan; layanan pustaka referensi online; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara
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hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk hiburan; layanan taman hiburan; layanan video game disediakan
secara online dari jaringan komputer; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan pameran di bidang
hiburan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan tur museum dengan
pemandu untuk tujuan pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan
pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi di bidang
hiburan; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
hiburan dari indeks dan database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar
foto dan informasi audio visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara
elektronik; memberikan informasi hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan
melalui Internet; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband,
nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan
permainan komputer; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer dan perangkat
tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan
informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan
penumpang; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan
informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan
budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan video melalui jaringan komputer atau
komunikasi; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan
acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan
hiburan melalui situs web; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memproduksi film pita video
di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan
dan publisitas]; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan festival
film; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur
dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan diet;
mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang nutrisi
makanan; mengatur dan melakukan permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan
pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur
dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan kompetisi
langsung (live) yang berupa permainan video; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa
permainan video; mengatur dan mengadakan kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan
komputer; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan pameran
untuk tujuan hiburan; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur festival film; mengatur kompetisi
permainan komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau
hiburan; mengatur malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan
budaya dan hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan
kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan sepak bola; mengatur upacara penghargaan dan malam gala untuk tujuan
hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan;
mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan
pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial;
mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan
melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di
bidang bola basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan
melakukan kompetisi dan permainan atletik; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana;
mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir
kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan
pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan acara hiburan
untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan; menyediakan bengkel online di bidang
makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan bengkel online di bidang nutrisi makanan;
menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah database online melalui jaringan informasi komputer
dan jaringan nirkabel.; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku komik dan novel grafis online, tidak dapat
diunduh; menyediakan buku komik online, tidak dapat diunduh; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk
penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi,
sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas
kasino dan permainan; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas museum
[presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme
park); menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan fasilitas untuk bermain game paintball;
menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
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diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
gambar dan video online; menyediakan game (permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game
komputer online dan game interaktif; menyediakan game poker online; menyediakan hiburan; menyediakan hiburan melalui
televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan melalui video podcast di bidang olah
raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan hiburan on-line; menyediakan hiburan on-
line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat turnamen game; menyediakan hiburan on-line di
alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi
global; menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan
aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi
mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan informasi online mengenai
permainan video; menyediakan informasi online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan
drama; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan
lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan karaoke online dengan
fungsi penilaian; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
kegiatan hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kelas online melalui forum online;
menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh
dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan
serial televisi dramatis; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet
online; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan hiburan dalam
bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak;
menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan hiburan
radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan perkemahan atletik
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket
[hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan permainan melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan lokakarya online di bidang
kesehatan; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh;
menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer; menyediakan
materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan
materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan;
menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran
online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan;
menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan penggunaan sementara game online yang
tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh; menyediakan
perangkat lunak permainan (game) online; menyediakan permainan (games) online; menyediakan permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan video;
menyediakan publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal
pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh,
dari Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi
elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat
diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa; menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang
permainan komputer; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan;
menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang
tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan
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pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak;
menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal
dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan sebuah situs web (website) yang
menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan seminar
pelatihan online; menyediakan sesi tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak
komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser
web, dan perangkat elektronik; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya
yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa
informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan
dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan blog dan
publikasi yang tidak dapat diunduh berupa  artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web yang menampilkan konten
audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan
musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh; menyediakan suatu
pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam
sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan
sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang
mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara
hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan
video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video pembelajaran online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran
online, tidak dapat diunduh; menyedikan informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan,
olahraga dan budaya; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan;
menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis
dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri
hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif;
organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial; organisasi acara pendidikan dan
hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui Internet; organisasi
dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau
hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan;
organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua
yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini; organisasi kegiatan untuk
tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumah tangga dan
konsultasi di bidang ini; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi permainan
elektronik; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya;
organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan
dan kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi, produksi dan presentasi acara
untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival,
tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan
hiburan, budaya dan pendidikan; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan pameran,
peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan
layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara
budaya; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan
hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan
permainan golf menggunakan simulator golf; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah
elektronik secara online; penerbitan buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku,
publikasi berkala, majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala;
penerbitan desktop elektronik; penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia;
penerbitan majalah; penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan
majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak
untuk permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi
jaringan, semua untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan
multimedia dari barang cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial,
peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang
berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia
yang berkaitan dengan game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara
multimedia; penerbitan panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi
elektronik; penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi,
proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengaturan
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dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser
musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan
pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan pemberian penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan
(games), kontes dan kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta
pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan materi cetak
dan teks, selain teks publikasi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan teks tertulis, selain teks
publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi,
konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara
hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penulisan dan publikasi teks, selain teks
publikasi; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download; penyediaan berita secara
online; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan dan pengoperasian fasilitas
hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas hiburan untuk
pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk
komunikasi melalui telepon genggam; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan film,
gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan
konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui
Internet atau jaringan komputer global; penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan
game yang tidak dapat diunduh di Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik
melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan; penyediaan
informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang
tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan
lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi,
penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online,
jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter
animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan informasi mengenai permainan komputer dan
permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan permainan video; penyediaan
informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga
dan pendidikan.; penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video,
karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan musik online, tidak dapat
diunduh; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau budaya; penyediaan permainan interaktif multi pemain
melalui internet; penyediaan permainan komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal;
penyediaan permainan video online; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu
situs web; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang
tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak
dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak
dapat diunduh melalui jaringan nirkabel; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa
suatu serial televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara langsung di bidang perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan,
keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan suatu serial program televisi online
animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan
hiburan; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain,
alas kaki, dan pakaian; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film;
penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola  basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari dan
permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan;
penyewaan game kasino; penyewaan game komputer; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; penyewaan mesin dan peralatan hiburan; penyewaan mesin permainan video; penyewaan
mesin permainan video arcade; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan peralatan game;
penyewaan publikasi cetak; penyewaan rekaman audio  via online internet; penyewaan video game; perencanaan atau
publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah; perencanaan dan
pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan]
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untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; permainan komputer online
yang disediakan melalui situs web; persiapan teks untuk publikasi dalam bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan
program diet dan pengendalian berat badan; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi
pertunjukan hiburan langsung; produksi acara hiburan langsung; produksi acara permainan televisi; produksi dan distribusi
acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket,
even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh
dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan
distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet
dan peralatan lokal; produksi dan penerbitan musik; produksi dan penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui
jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi film rekaman video dalam bidang
pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas;
produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video
terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio
dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi
hiburan radio; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah,
realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi program televisi di bidang mode untuk
tujuan hiburan; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video realitas
virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; program televisi yang sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang
sedang berlangsung yang menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan,
program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; publikasi bahan/materi
pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan dalam bentuk
elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam bentuk
elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio; publikasi
buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan; publikasi
buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku pelajaran;
publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi buku,
majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
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naskah/teks selain literatur publikasi; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; rekaman suara dan layanan
hiburan video; reservasi hiburan dan kesenangan; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan
kegiatan-kegiatan (Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam
(Hiburan); taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; taman-taman hiburan; teater,
musik, televisi, radio dan layanan hiburan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 23:26:37
540   EtiketJID2021083988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RS Fatmawati No. 26C, Cilandak Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12430

PT Jenaka Sumber Rejeki

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUCUFLIX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas; putih, latas hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pengiriman video-on-demand; langganan video-on-demand; layanan penyiaran video; layanan streaming video,

audio dan televisi; pengiriman video-on-demand; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio; penyediaan
akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand on-line; streaming materi
audio dan video di Internet; streaming video; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi data video melalui
Internet; transmisi konten video melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 23:31:02
540   EtiketDID2021083989

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

KAMAL TARACHAND. M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META CAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi

perangkat lunak pihak ketiga; Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi
jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk
memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Aplikasi gawai
yang berkaitan dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua
jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan
marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada
Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM,
nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin
beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor
Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation  platform
(aplikasi platform operasi cerdas); Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer
yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular
berbentuk pipih (tablet); Aplikasi mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan
termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks,
gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten
multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup
komunikasi, yaitu olah pesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan
multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi
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group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar;
Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat
mobile.; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk
memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi
perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
agen virtual digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter,
aplikasi komputasi visual, virtualisasi pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk sistem pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan
peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things
(IoT); Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan
elektronik, mobile dan online; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk
mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha
peternakan; CD-ROM dan DVD permainan
komputer dan program komputer,
yaitu, perangkat lunak yang
menghubungkan video digital dan
media audio ke jaringan informasi
komputer global; DVD dan disk kompak yang telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan
komputer; File dan rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku,
berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File gambar/imej yang
dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang berhubungan
dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior tempat tinggal dan
bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak jauh; Media
elektronik yang menampilkan program permainan komputer; Monitor-monitor yang menampilkan informasi komersial;
Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar
(smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan
untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera,
dan pemutar suara dan video portabel; Peralatan informasi elektronik yang dapat diakses dari jarak jauh secara online;
Perangkat genggam nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi
dengan awan (cloud) dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi
virtual (vpn), jaringan area luas (wans) dan jaringan komputer global; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler
yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan
penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi
informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan
transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler,
yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan data, teks prediktif, teks korektif, dan
memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak
untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada Internet; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak
untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang kepada personel medis dan
peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk layanan terkait karyawan
dan personel, yaitu, pemrosesan penggajian, persiapan, dan administrasi, penghitungan pajak penggajian, penggajian
elektronik, penyaringan latar belakang pra-kerja, waktu, kehadiran, penjadwalan, pencatatan karyawan, dan manajemen
kompensasi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan
autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual
menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan
dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema
hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak
pesan instan dan perangkat lunak komunikasi untuk digunakan dalam pemrosesan, persiapan, dan administrasi penggajian,
penghitungan pajak penggajian, penggajian elektronik, penyaringan latar belakang pra-kerja, waktu, kehadiran, penjadwalan,
pencatatan karyawan, dan manajemen kompensasi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang
berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer
tablet; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan
pendingin udara; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat
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seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel
pintar, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.;
Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk
menyediakan advis dan rekomendasi  mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi,
dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan.; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia
kebugaran dan kesehatan, klien perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan
kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran
kelas kebugaran dan kesehatan, pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait
kebugaran dan kesehatan, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring
sosial yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik yang
diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan
lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan
otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang
keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Perangkat lunak komputer online yang tidak
dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan,
kebugaran, fitness, aktivitas fisik, pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial
dan berinteraksi dengan komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan
kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol, dan kinerja sistem kendaraan;
Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan
permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform
bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem
yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut,
ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas,
pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat
lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual),
token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak
permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel
dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang
dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak permainan komputer yang telah
direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan papan
komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak permainan video dan manual/petunjuk
dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video untuk penggunaan di rumah, direkam;
Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu
unit; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; Perangkat lunak
platform berbasis website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan dengan cara membuat daftar kebutuhan
untuk calon bayi; Perangkat lunak untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan
pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau diamankan.; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna
menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga
pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk
perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak
yang dapat diunduh dalam bentuk  platform perdagangan untuk berdagang, mengirim, menerima, menerima dan
mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan pengelolaan
transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, memposting,
membagi, dan menampilkan foto, data, dan informasi online tentang produk industri dan bahan kimia, dan yang juga
memungkinkan pengguna untuk mengirim pertanyaan dan komentar di bidang produk industri dan bahan kimia; Peranti lunak
aplikasi komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi
kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi
dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di
telepon genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci
dan penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses,
mengelola dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan
online; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik
dan marketplace elektronik online; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk
menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Permainan
komputer untuk digunakan di telepon genggam dan telepon seluler; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh
untuk mengendalikan pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat
perekam media, alat pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat
elektronik konsumen dan display; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik
keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan
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kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti
lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over Internet
Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial; Piranti lunak
komputer untuk menjadwalkan dan mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola
rapat online; Piranti lunak komputer yang digunakan untuk pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan
asisten.pribadi, yaitu, alat pengeras suara pintar dengan kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud
dan dikendalikan melalui suara; Piranti lunak komputer yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi,
klasifikasi, perlindungan, laporan, dan keamanan informasi serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan
untuk aplikasi komputer dan seluler, platform komputer dan seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya;
Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan,
pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian
masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi
aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul
gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu
pada topi dan modul jaringan sensor; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi keuangan; Platform dan aplikasi yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan
penjualan emas; Platform digital; Platform perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan tampilan interaktif,
sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol, sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS untuk kendaraan,
kendaraan yang terhubung, kendaraan yang dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi; Platform
perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu
perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem
kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu
pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan
yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat lunak
komputer untuk komputasi kognitif; Platform perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online
(berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi;
Platform piranti lunak komputer untuk mencari, menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga menargetkan
perangkat komputasi; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Ponsel dan tablet;
Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Program aplikasi komputer
untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer
dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel,
smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi
yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan
Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan
pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi
grafik komputer; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer untuk permainan
yang sebelumnya telah direkam; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam melacak status berbagai
pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain
lain dari semua tingkat kecakapan; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau
komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk
pengguna; Program permainan komputer; Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan
komputer yang dapat diunduh melalui internet; Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh;
Program permainan untuk mesin permainan video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat
diunduh; Program permainan video dan komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan video yang dapat diunduh; Program permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui
Internet; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala
dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan
dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler;
Sirkuit elektronik penyimpan program permainan video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan
cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; Tas khusus untuk ponsel; Terminal komunikasi yang terdiri
dari peranti keras dan/atau peranti lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan komunikasi
telepon dan/atau transmisi; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk
transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Video game; Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan
audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu,
pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan
menelusuri database online, situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer
portabel untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu,
pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming)
dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar
DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat medis yang menggabungkan
realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur
pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming
Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk
pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data; aplikasi komputer untuk mengotorisasi
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk
mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi perangkat lunak komputer untuk digunakan
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dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi perangkat lunak
komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas,
peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan
perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan dan
pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan, data
tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, yang dapat di unduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak untuk  perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler,  telepon
selular,  ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi
perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel;
aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel
dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi percetakan online yang
dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak
komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan
dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan
melihat informasi rekening bank; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat
lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dengan komputer yang bisa
dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi,
peralatan telekomunikasi,  perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital;
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan
ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online;
application programming interface (API) untuk digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot
(bots), agen virtual dan asisten virtual; application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; cakram CD ROM permainan komputer; cakram
permainan video; cakram video, pita video dan compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video,
permainan (games) komputer, game mobile (mobile games), animasi, dan musik dan karya seni; cartridge game untuk
digunakan dengan peralatan game elektronik; daya ponsel (baterai isi ulang); disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan
disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga
elektronik; emoji yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; gambar dan lukisan yang
dapat diunduh di bidang permainan (games) komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan
animasi; gambar dan lukisan yang dapat diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel
pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; game komputer yang dapat diunduh; headset dan helm virtual
reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan
komputer tablet; headset realitas maya; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset
untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; joystick untuk digunakan dengan
komputer, selain untuk video game; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual, augmented
reality; kacamata realitas virtual; kartrid permainan komputer; kaset permainan komputer; katrid permainan video; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel;
komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik interaktif; layanan komputer yang dapat diunduh untuk
mengakses komunitas online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi bertukar dan mendistribusikan data dan informasi;
lingkungan belanja realitas virtual; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang
dapat diunduh untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh untuk telepon genggam
(mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering yang dapat diunduh untuk
ponsel; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk ponsel; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali realitas
virtual genggam; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan (wristwatch), gelang tangan (wrist
band) dan gelang (bangle) untuk digunakan dengan ponsel pintar, komputer tablet dan komputer portable; perangkat
elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari
perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui
situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras komputer dan
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur
jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; perangkat keras komputer permainan realitas campuran
(mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game); perangkat keras
komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer realitas virtual/maya (virtual reality);
perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media
portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama
terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan untuk koneksi ke komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan
telepon seluler untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya dan augmented reality; perangkat lunak aplikasi
komputer; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk streaming dan menyimpan
konten media audio-visual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk peralatan atau komputer mobile; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu
earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk
pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu,
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perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan,
latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat
seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet,
atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat
suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui
internet; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler,
yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi
komputer yang berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam manajemen basis data di bidang catatan karyawan dan manajemen sumber daya manusia (SDM), waktu, kehadiran,
penjadwalan, penggajian dan kepatuhan pajak, manajemen kompensasi, pembelajaran dan pengembangan, dan
perencanaan suksesi; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu,
perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online;
perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang
memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer; perangkat
lunak augmented reality untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video
genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented reality;
perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak game
komputer; perangkat lunak game untuk digunakan pada platform apa pun yang terkomputerisasi, termasuk konsol game,
terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat hiburan elektronik, mesin game arcade, perangkat telekomunikasi,
ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game
komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak jejaring sosial;
perangkat lunak komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada platform komputer mana pun, termasuk konsol
game khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal lotere video; perangkat lunak komputer dalam
bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi
antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk
memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna
lain; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengunggah, mengunduh,
menangkap, mengedit, menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan video dan data digital lainnya melalui
jaringan komputer global dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik,
penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer
dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan,
atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer e-
commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak
komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data;
perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak
fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data,
audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness);
perangkat lunak komputer untuk mengambil (retrieval), mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten
digital, perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku,
film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud
(cloud computer); perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital,
perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan
musik; perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.;
perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio;
perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat lunak untuk
tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles)
untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler (mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada perintah
pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol,
jaringan pribadi virtual (VPN), interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan
dan virus; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan, pengujian,
konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan
perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
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sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang direkam untuk memungkinkan penggunaan
ponsel secara handsfree melalui perintah suara dan pengenalan suara; perangkat lunak komputer yang membantu komputer
dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi
yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial
dan industri; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video;
perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak operasi virtual private network [VPN]; perangkat
lunak permainan
komputer untuk mesin permainan
termasuk mesin slot; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak
permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel;
perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat
lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan interaktif;
perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan
komputer dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak permainan komputer yang
dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat
lunak permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan
telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital;
perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan; perangkat lunak permainan
komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer
virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak permainan komputer
yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan
komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat lunak permainan realitas
virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak permainan
video komputer; perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam; perangkat lunak permainan video
yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat
nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak
permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon seluler; perangkat lunak
platform blockchain; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak realitas maya yang
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah yang dapat diunduh untuk bermain
permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak
realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion)
realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif; perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi
lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak
realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual untuk
pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk sinematografi; perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk
bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual/maya untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol
permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk
memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains; perangkat
lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak sistem operasi komputer yang dapat diunduh
yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh
jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem operasi yang menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan
memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak untuk aplikasi
komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan
telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk digunakan dalam
menciptakan/membuat dan merancang perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video (video game), konsol permainan video (video game)
genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan
augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik; perangkat lunak untuk game
elektronik; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk komunitas
virtual bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis,
dan komunitas.; perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan;
perangkat lunak untuk melacak gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan
pengalaman augmented reality dan realitas virtual; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform blockchain untuk
digunakan dalam mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas (utility token accounts); perangkat lunak
untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk
memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mengelola profil media
sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok dalam
komunitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas online;
perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web; perangkat lunak untuk mengelola dan
memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital
(digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat
lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten
video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan, komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; perangkat lunak
untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan, permainan
(gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video,
dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media
portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk meningkatkan keahlian pengguna
permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform
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keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer;
perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk
platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak virtual reality untuk bermain
game komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam bermain
permainan komputer online,
perangkat lunak permainan
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi
perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform
perdagangan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi komersial menggunakan alat elektronik
melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu
debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik,
bergerak dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai
jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang memungkinkan individu, kelompok, perusahaan, dan merek
untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online untuk keperluan pemasaran; perangkat
lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak
yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk
berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis,
perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan
(goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menampilkan trek
suara musik dan gambar bergerak untuk tujuan bermain permainan video; perangkat lunak yang menggabungkan permainan
komputer; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan
fungsionalitas jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai
jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; perangkat seluler yaitu
ponsel pintar/komputer tablet dan jam tangan pintar yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi akses ke komputer dan ponsel dari jarak jauh.;
permainan audiovisual pada platform perangkat keras komputer; permainan dan aplikasi elektronik
untuk perangkat seluler termasuk
telepon seluler, tablet, komputer
laptop, PDA dan jam tangan pintar,
dan untuk komputer dan konsol
permainan; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet dan
perangkat nirkabel; permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan interaktif, khususnya, program komputer dan
permainan video berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan internet (dapat
diunduh); permainan komputer; permainan komputer dan video
yang dirancang untuk platform
perangkat keras, yaitu konsol
permainan dan komputer pribadi; permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon
seluler; permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia
pada internet; permainan video komputer; permainan video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer
dan perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh; permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan
wallpaper; pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan
perlindungan firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; piranti keras dan piranti lunak komputer
untuk virtualisasi; piranti lunak infrastruktur terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk virtualisasi; piranti lunak komputer
untuk konfigurasi, penyediaan, penyebaran, pengendalian, pengelolaan dan virtualisasi komputer, server komputer dan alat
penyimpan data; piranti lunak komputer untuk pengoperasian jaringan komputer, pengelolaan jaringan komputer, otomatisasi
dan virtualisasi jaringan komputer; piranti lunak untuk organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen;
piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin
virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer  untuk
digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan
komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan,
penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan,
pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan
sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan
fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan
komputer, kaset video dan permainan komputer, kartrid video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan
komputer, mesin permainan dengan output video untuk digunakan dengan televisi; platform berbasis website dan aplikasi;
platform game (permainan); platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem
pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness),
dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak
komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak
komputer yang direkam atau  yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform perangkat
lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk
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pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi
perangkat lunak komputer.; podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; ponsel
[perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan
komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer
yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses
untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan
akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan,
menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi;
program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi
jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk
mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan,
membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program dan
perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari internet);
program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); program
komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan
mencari basis data online, perangkat
lunak yang memungkinkan
pengguna untuk memutar dan
memprogram hiburan terkait konten
audio, video, teks, dan multimedia; program komputer untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa
permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua
tingkat kecakapan; program komputer untuk video dan permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk
permainan video dan komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber daya dalam permainan; program
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak computer, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program permainan elektronik; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet;
program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer
multimedia interaktif; program permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat
diunduh; program permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video,
yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video,
headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform
permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-
top box dalam bentuk decoder; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk
mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan untuk peralatan permainan video
konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar
(smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed
reality); program permainan video; program permainan video konsumen; program permainan video multimedia interaktif;
program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program
permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair;
program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan yang dapat diunduh untuk
telepon genggam; program sistem operasi jaringan untuk ponsel; program video game interaktif dan kartrid permainan
komputer; program yang direkam untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk
mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri database secara sambung-langsung (online); publikasi elektronik [dapat
diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik yang dapat didownload dalam bentuk
majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis,
perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan
perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan; publikasi elektronik yang
dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan video; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang
menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; rekaman audio dan
visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan
animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor
jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan
database; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sarung ponsel terbuat
dari kain atau bahan tekstil; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor optoelektronik untuk mengumpulkan
kode batang, nomor dan tanggal informasi pada tiket permainan, lotre dan taruhan; sensor pelacak gerakan untuk teknologi
realitas virtual; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal cair;
sirkuit elektronik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit
elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media
penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan video konsumen; sirkuit elektronik, cakram
magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer;
sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi
mobile; sistem aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu
server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu,
modem kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk
kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan
sensor, yaitu, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat
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jaringan; speaker audio pintar yang dikendalikan dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; terminal elektronik
untuk keperluan pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan; video game dan game komputer; video game interaktif
dan permainan komputer multimedia yang dapat diunduh===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :
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Nama Merek
Tipe Merek :

: HAIPOCHA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HAIPOCHA adalah suatu penamaan
591 Uraian Warna : Krem, Oranye, Kuning, Biru, Hijau, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian anak-anak; pakaian bayi [pakaian]===
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Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
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Nama Merek
Tipe Merek :

: META CAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan

campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengganti teh;
Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan,
rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi (roti isi); Biji kopi;
Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering;
Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk
menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Boba teh durian; Brownies Coklat; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi;
Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao;
Bubuk untuk membuat roti; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman
berbahan dasar teh herbal; Campuran untuk roti; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Chai masala / minuman
teh yang dicampur rempah; Cimi-Cimi (kue kering); Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara
dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan
dasar tepung]; Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Enchilada [roti isi]; Es coklat durian; Es untuk minuman penyegar; GIS (bahan
pemekar roti); Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi
Madu; Hasil produksi coklat; Hiasan roti yang dapat dimakan; Jus jahe [minuman]; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi;
Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Keju gembung [camilan jagung]; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa
teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan;
Keripik camilan sereal; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi
durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang
tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue Coklat Mente; Kue
Coklat Mente ( Cookies ); Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe;
Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue
kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan
dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh;
Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan penutup terbuat dari cokelat;
Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan
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ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar
sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk
batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan
dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum;
Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama
terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan, makanan ringan dan makanan
ringan organik berbahan dasar sereal; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte;
Meses cokelat; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang
Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai;
Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh
termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar
kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan
dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh
bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan
dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa
susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman
jahe (teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman
karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman
kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk
daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa
ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa
susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Ocha / teh jepang; Olesan berbahan dasar coklat;
Olesan manis (madu); Panettone (roti manis); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan /
atau minuman; Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Perasa, selain
minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen cokelat; Pizza (roti); Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti
Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti
bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti
kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di
suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran
(vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang
mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sahi (Teh); Saus celup berbahan dasar coklat;
Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti
kopi; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan
aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sengkulun (Kue Tradisional); Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh
Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan
teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk
pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh
olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh
herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung, roti,
ragi, pastri (kue-kue); Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; adonan puff pastry (roti); adonan roti; affogato
[minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; air madu; almond berlapis cokelat; baguettes [Roti Prancis]; bahan
makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti kopi; baking cokelat; bar energi
dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; barbari [roti datar]; batang nougat berlapis cokelat; batangan
berbahan dasar cokelat; bihun coklat; biji cokelat; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi
yang dilapisi cokelat; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih;
biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa
keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; bola keju gembung [camilan jagung]; buah
kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk campuran es teh; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis
cokelat; bubuk coklat; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk
makanan dan minuman; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; burger kedelai [roti sandwich]; butiran kopi
berbentuk kristal sebagai pemanis; camilan granola; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai
makanan ringan; camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli;
campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran cokelat panas; campuran isian berbasis roti; campuran kopi;
campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk,
pretzel atau popcorn; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran sawi
putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh
chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti;
cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; chapati [roti tidak beragi]; cokelat; cokelat batangan; cokelat
couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat
dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis;
cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat
bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta;
coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie berlapis cokelat; corn curls [camilan jagung
kembung rasa rasa]; cupcake cokelat; daun teh; daun teh, yang diproses; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk
pohon Natal; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan
minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak
esensial, untuk minuman penyedap; es kopi; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau
bubuk; es teh; esensi kopi; focaccia [roti]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap
untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk ham; gula madu herbal; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes
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(treacle); gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan
menggunakan teh hijau bubuk; hardtack [biskuit]; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang
berhubungan dengan makanan; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi
berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi cokelat untuk produk-produk roti; isian
kantong penyaring kopi tetes; kacang berlapis cokelat; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang macadamia berlapis cokelat;
kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kaki cokelat; kantong teh; kantong teh tanpa obat;
kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; karamel berlapis cokelat; kembang gula
yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; keping cokelat; kerang kue kering; keripik camilan
sereal instan; kismis berlapis cokelat; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi
beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan;
kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor;
kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim-krim coklat; kue cokelat; kue coklat; kue kering beku;
kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue tar cokelat; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis
cokelat; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat
mengandung biji kopi bubuk; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu; madu Manuka; madu
campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk
makanan dan minuman; madu, madu sirup; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan olahan berbahan
dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan
ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam
bentuk batangan (non-medis); makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan
rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan
dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan
berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan
dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi;
makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan
dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka;
makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan
berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan
ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan
gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap
santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makaroni [kue kering]; mangkuk wafel berlapis cokelat; matzo [roti tak
beragi]; maté (minuman infused); mie kering bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan
dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat;
minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan
dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar
karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis
kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu;
minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate;
minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah
menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao
dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar
rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat
dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-
minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman
berperisa cokelat; minyak kopi; mugi-cha [teh barley panggang]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar
cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; oyaki dengan menggunakan
teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah
pipih); parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; pasta cokelat; pati untuk makanan dan
minuman; pemanis-pemanis coklat; pengganti cokelat; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa
almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa
herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau
minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk
makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; permen cokelat yang
mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen rasa kopi.; permen yang terbuat dari
cokelat; piadina [roti datar]; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn
dan makanan ringan berbahan dasar jagung; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di
tengahnya; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat;
produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah
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roti; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku;
roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti
bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti
dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe;
roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti multigrain;
roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah
srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti
soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rugelach [kue kering]; saus cokelat; saus coklat; saus madu
mustard; saus mustard madu; sawi putih [pengganti kopi]; sayatan madu untuk ham; sediaan [berbahan dasar teh] untuk
membuat minuman; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan malt barley untuk
digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman
berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; selai
cokelat untuk digunakan pada roti; shortbread biskuit; sirup cokelat; sirup pati bubuk untuk makanan dan minuman; sirup pati
untuk makanan dan minuman; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; sopapillas [kue kering goreng]; souffle
coklat; sourdough (roti); spiced cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; stik roti; susu malt menjadi perasa untuk
minuman; tablet madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); teh;
teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang
dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh beras merah yang dipanggang; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis;
teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh
fieldmint; teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal,
selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis;
teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi,
makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; telur cokelat; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan
terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih;
tepung untuk makanan dan minuman; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; turbinado sugar
(Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); yule log (kue tradisional)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/11/2021 23:43:38
540   EtiketJID2021083992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

KAMAL TARACHAND. M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: META CAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan

manajemen usaha; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial untuk
lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher
hadiah; Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti pemasaran atau
data demografis); Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan
komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya
dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis
manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi
bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan
distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan manajemen
bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan, termasuk manajemen, operasi,
organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan
untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai,
tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi
komersil dan saran untuk konsumen; Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya
Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa agen penjualan,
yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen
yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa
alih daya dalam mengatur pengadaan barang untuk orang lain; Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program
afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen, seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi
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perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar, dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan
area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer
global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan
dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan
kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-
sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau
cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah,
perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan
perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera,
perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data
magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik,
kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat
tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian,
koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil,
pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman,
makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa evaluasi
komersial; Jasa grosir online; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan
dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program
komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)
program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh;
penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia
interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa
pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)
perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan periklanan; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem
mutu manajemen; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial,
kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai
pasok untuk orang lain; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer
online; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung
(online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan
melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah;
Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga,
peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan
[cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk
badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan
pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai
untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik,
layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau
remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan
kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan kesehatan,
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website; Jasa penjualan
drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara
online; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara
onLine; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan telepon selular baik
secara online atau secara langsung; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan
berbagai ketrampilan dan pengalaman; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara
sambung-langsung  (online); Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel, yaitu, handset,
walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara komersial
untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin dan
perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan
perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk
peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan
makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-
bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)),
mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis
untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi,
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alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk
mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat
pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk
keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk
keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa
darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-
mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk
diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat
penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin
pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga
listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan
instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan
penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan
(trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan dan distributor alat-
alat olahraga; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang;
Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung
(online); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,
melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa retail dan jasa
retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat
elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok
elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya
(charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau
yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok
elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif
dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah
tangga; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan
dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita
dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet
wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet,
sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa
toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran secara online;
Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko
online sepatu bekas; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio,
publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang
pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun
secara online; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang
menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa
yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data konsumen,
demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa konsultasi perniagaan, informasi,
penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip,
televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya;
Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di
bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen
bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah
lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen
personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan
langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan,
elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik,
dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan,
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pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka
pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi
manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsumen (Informasi
komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Koperasi
perdagangan; Layanan administratif manajemen hotel; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen
periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela karyawan dan proyek
layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan
bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan
pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan
standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.;
Layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen
personalia; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan
manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data
tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi
dalam bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten
permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan
pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta
aksesori dan suku cadang terkait; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan kliping berita online; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk
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periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan
manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
manajemen risiko bisnis; Layanan manajemen sumber daya manusia; Layanan online untuk menghubungkan pengguna
jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online;
Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan
melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online,
situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang
untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan
penjualan ritel online; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi, publikasi dan
promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara komersial  untuk mobil-mobil; Layanan perantara
komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan
asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik,
yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan
portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari
sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online
yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel
online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel toko serba ada
online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko
grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk
membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menampilkan
rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang  terkait dengan musik;
Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko
ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat
diunduh; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi;
Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online,
dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang
olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah tangga; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran
dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang
eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan
kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen
Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen akunting; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan;
Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah,
afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau
melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman
berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan
layanan; Memberikan informasi kontak komersial dan bisnis; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan layanan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan
komersial; Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus
melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara
mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips
kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku,
penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk
penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mengatur dan mengelola
promosi pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis;
Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk
tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengatur pengambilan,
pengiriman, penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; Mengorganisir pameran, pameran dagang,
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pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang
dan eksibisi; Mengumpulkan informasi komersial; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai;
Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang
menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk
pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan
komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan
dengan organisasi dan manajemen bisnis; Order melalui online; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi
penjualan; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi;
Pembuatan materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pemesanan buku secara
online; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk
promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan, manajemen, inventaris,
pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui
pengiriman); Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengembangan konsep periklanan; Pengembangan standar
sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek; Pengembangan standar
sukarela di bidang manajemen strategis; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui
jaringan komunikasi elektronik; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan
online untuk orang lain; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual; Penjualan barang secara
online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang
elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang
selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi;
Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan
selam; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau
sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet,
berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat
penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang
untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan
peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat
tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair
(LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder
digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD
(HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi,
perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi,
turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar
plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu
komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard
disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan,
budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas,
karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang,
seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan
pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan makanan dan
minuman secara online; Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik
dan teks non-elektronik; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki,
penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan
teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet,
perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan
kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan
kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit,
tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan
promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.;
Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
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komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk
anak; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan
eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta
pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik,
termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi  di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web;
Penyediaan informasi  di bidang manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web;
Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan
informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi mengenai analisis
manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global;
Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa
periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi,  konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga
barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyediaan
promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan tempat
pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis
ketrampilan dan pengalaman; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian
hadiah untuk tujuan promosi dan perdagangan; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan
(termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan peralatan untuk periklanan; Perdagangan
bahan bakar padat; Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket);
Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan
piranti lunak; Perdagangan besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.;
Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis;
Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Produksi
film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan;
Promosi [periklanan] bisnis; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online;
Ritel online; Saran manajemen pemasaran; Tempat penyelenggara kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Toko
kue online; Toko makanan online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman online; Toko online
dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang
makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan
bayi; Toko roti online; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk
gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi dan manajemen hibah penelitian; administrasi franchise
(waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi
orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan
peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan
periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau
insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi
penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi sewa guna real estat dalam bentuk mengatur
perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko
perdagangan; administrasi urusan bisnis waralaba; agen informasi komersial; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis
pertunjukan]; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analisa dan pengajaran manajemen; analisa
manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis atas
pengurangan penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; analisis
manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis, manajemen dan
layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial
waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran mengenai
organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan manajemen bisnis
dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan
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industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial; bantuan manajemen komersial atau
industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; belanja online; bisnis dan manajemen; database dan manajemen arsip yang
terkomputerisasi; distribusi bahan periklanan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan;
distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus
untuk keperluan periklanan; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan
sampel untuk keperluan periklanan; file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; galeri seni untuk tujuan komersial;
galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan dan layanan
informasi komersial; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan jasa pelatihan
penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial
televisi; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan real estat komersial; iklan real
estat komersial atau perumahan; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan
secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving; iklan secara
online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan saran komersial
untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan
produk dan layanan; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi
bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan
streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program
sponsor; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio;
jasa agen periklanan televisi; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis
seniman pertunjukan); jasa analisis periklanan; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan
untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa distribusi di
bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan
selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa jual beli mobil bekas
secara online; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas
pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi
dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan
menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa,
tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi
bisnis; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi,
manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang
disediakan melalui Internet; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat
perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas
pelanggan untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis
sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen
penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa marketing melalui berbagai media,
termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa organisasi dan manajemen program promosi
insentif dan penjualan; jasa outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat
mengatur pengadaan barang untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa pemesanan
dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa
pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun
offline; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan melalui
sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen
untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan
mengubah daftar produknya; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel
produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan
buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut
di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penyediaan
informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan
pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini
berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan
produk kimia; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan
aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa perdagangan secara online sehubungan
dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa
periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan
konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan
informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan
email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang
berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan
headwear; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman
berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso
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listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa promosi dan pemasaran secara online;
jasa promosi yaitu distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui
telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya dan  melalui internet; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail
sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum,
bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup
lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon
natal; jasa ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan
permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan
aksesorisnya; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait
mainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang
belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam
bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan
selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung
matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik,
tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas
pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot,
tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon
bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat
pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam,
tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda,
dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel
/knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap
semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah,
tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas
olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk
bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist
bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan
dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan
bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai
foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara,
kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian,
navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau
pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah
suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan
analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya,
kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk
penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di
bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera),
peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat
atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat
tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung
chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori
magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata
dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang,
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pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu,
bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis
dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan
pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak,
bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap
dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral,
logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat
dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk
penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen,
tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari
logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat
tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang
dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan
kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk
darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk
pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting
pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-
hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
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pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi  yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan
komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain,
kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko
retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa
rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko
retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer
yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang
menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas
virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko ritel online yang menampilkan
konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail secara online; jasa waralaba hotel
(manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa
analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour)
melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa
orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
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permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa informasi usaha
dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan
ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub
liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak
penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa
organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-
jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan,
penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung
komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-
sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian,
tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian,
alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang
disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-
tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel online menampilkan
konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan bisnis dan
periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk
mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk
mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk
orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; kamar layanan perdagangan dalam sifat
mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan
manajemen bisnis; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya
kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari
manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan
model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data
atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis
atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep
dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi
dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk database online yang berisi
daftar rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
direktori bisnis online; kompilasi informasi komersial; kompilasi register komersial; kompilasi statistik bisnis dan informasi
komersial; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru;
konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen,
perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi komersial di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan;
konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi
dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen
bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen
bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan;
konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai efisiensi manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik
yang dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit listrik swasta; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan;
konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan administrasi
dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen informasi
komersial; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan dalam
manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-
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orang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan
untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan
program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang manajemen produk atau
peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis
di bidang manajemen strategis; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen
bisnis perusahaan di sektor energi; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan
bisnis; layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para profesional di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan
kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial
manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan
evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para
profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan
grosir untuk game; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan
melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup
kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki,
jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop,
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik,
mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan
digital; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi
bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan melalui
Internet; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang
berkaitan dengan periklanan; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen
strategis; layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia,
akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan
konsultasi bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan
konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan nasihat yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan
manajemen personalia; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business entities),
organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk mengembangkan,
mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan komunikasi global;
layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan;
layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi dan manajemen hotel; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi
bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan
operasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan,
publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lobi komersial; layanan
logistik (manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub
pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan
komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus
partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen
bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai
pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik;
layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis; layanan
pelelangan online melalui Internet; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran
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online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis;
layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi
bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan online;
layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi;
layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan ritel online
melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan
perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan
pemrosesan data online; layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap
peraturan oleh perusahaan asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk
menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan
penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan
perantara komersial; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan
pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan
kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan
komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu,
mempromosikan jasa pihak lain; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan ritel atau layanan grosir untuk
perangkat lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam
dengan layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel dan
grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan
ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk
musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel online yang
berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan
ritel untuk permainan; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; layanan ritel
yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan strategi komunikasi periklanan;
layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis;
layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan
konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan
toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran
secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki
daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online
yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online
yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
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yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata
diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala,
artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi,
permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas
kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan
interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer;
layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel online dengan produk utama
kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama
peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online
terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu
seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan
alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan
artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan
toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan
toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan
konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain;
layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan komputer yang dapat
dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan
mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon,
speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang menampilkan
minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang
menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
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menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan waralaba dalam bentuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan
waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam
pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam
pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian,
pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan-layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen Sumber Daya Manusia;
manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen
administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen
biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi;
manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis
apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara;
manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis
dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis
di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen
bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang
terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen
bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis
komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen
bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis
penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan dalam
industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan;
manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis restoran;
manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi;
manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis
untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga,
outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir
dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi;
manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)
untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan
keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya
berhubungan dengan permainan  golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis;
manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis;
manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi;
manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi
bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen
informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan
elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang
terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik pengiriman barang; manajemen
merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat; manajemen persediaan;
manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan
pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang
berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen pusat panggilan
telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan;
manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; manajemen stok
terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; manajemen usaha,
yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melakukan lelang virtual interaktif;
melakukan studi kelayakan komersial; melakukan survei online; melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan,
mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; membantu dalam
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eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan
di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen
dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi dan saran komersial untuk
konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi)
restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi mengenai penjualan
komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; memberikan
informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi tentang produk melalui
jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan
periklanan; memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan manajemen aset cryptocurrency; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
komersial; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan
organisasi dan manajemen bisnis; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan
komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan
kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa
mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi
barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor
untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang
lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis akuntan
profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis analis
keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis dari
serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; mempromosikan
kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen strategis;
mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; memverifikasi dan memantau
kredensial individu di bidang manajemen bisnis; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen
proyek; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen strategis; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
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atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari;
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja
komparatif online untuk vendor barang dan jasa gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga
untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial
atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi
bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-anak
yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo
untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan dan
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan database komputer online dan
database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar,
bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial
on-line di Internet; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk
live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli;
menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan
sumber daya lainnya; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-
commerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha,
semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan
promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan,
manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi
termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor;
menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang
berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan
informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan
dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber
pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik,
manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis
lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan
pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan
manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional
untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk
organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online
untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan
program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran
dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan;
menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran
(exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk
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untuk perusahaan industri dan komersial; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau
komersial; menyusun dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan
pelanggan CRM; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; nasehat manajemen; nasihat yang
berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan
transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem
telekomunikasi; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower
recruitment and outsourcing; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara
periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi
bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen program insentif; organisasi
dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang
sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau
usaha; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang untuk
tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran seni
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi peragaan busana untuk
tujuan komersial; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi, manajemen
dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pelelangan online; pemantauan efektivitas periklanan; pemasaran
layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan
melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai
jasa konsultasi di bidang periklanan; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan
buatan; pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis
efektivitas periklanan; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang
terkomputerisasi elektronik; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan
iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian di bidang manajemen
bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di
bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian
dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, perantara penerbitan
dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengawasan manajemen bisnis; pengelolaan periklanan; pengembangan
konsep periklanan dan pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek
manajemen; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan
web untuk tujuan periklanan; pengkinian materi periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil
melalui internet / online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penulisan skrip untuk tujuan
periklanan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan,
pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran informasi bisnis dan komersil;
penyebaran materi iklan secara online; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan direktori
informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat
diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas
disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi dan layanan
konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di
bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek; penyediaan informasi
di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari database online;
penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen
melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai penjualan dan
urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan
informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-
commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan
dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras
suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan laporan bisnis dan / atau
komersial; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon
dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon
dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan
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panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet;
penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyelenggaraan
acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan
periklanan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan ruang iklan online; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau
komersial; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain
yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli
barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer bekas; perdagangan mineral; perdagangan online;
perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon
untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang
lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran
dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan,
pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan; periklanan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran;
periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media
elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs
bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto
dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis
dan komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan laporan komersial;
perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan
para pelaksana perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen
dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; produksi iklan televisi, radio dan online; promosi bangunan
komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui
skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang
melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi
, melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan
pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi komersial
untuk pihak ketiga; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan untuk orang lain melalui skema
stempel perdagangan; promosi periklanan (sponsor); promosi secara daring (online); promosi, iklan, dan pemasaran situs web
online; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; proyek manajemen
untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi
elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi
publikasi online; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online;
publisitas iklan industri dan komersial; radio, televisi, iklan daring (online); rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; riset pasar untuk
periklanan; riset pasar untuk tujuan periklanan; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari
basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis;
saran dan bantuan manajemen bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran
dan informasi terkait layanan pelanggan dan manajemen produk yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran yang berkaitan dengan manajemen dan
organisasi bisnis; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet;
skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon,
di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi
kompetisi permainan video; studi kelayakan komersial; studi pasar untuk tujuan periklanan; toko eceran; toko grosir online dan
layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang
elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun
secara langsung; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-
peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara
online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan
secara daring (online)===
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RS Fatmawati No. 26C, Cilandak Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12430

PT Jenaka Sumber Rejeki
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUCUFLIX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas; putih; latar hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait

peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi seluler yang
dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia termasuk teks,
data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat
diunduh dari internet; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi web; Video dan podcast yang
dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan,
gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); perangkat
lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak komputer; perangkat lunak media; perangkat lunak smartphone; rekaman
audio dan video yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
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Nama Merek
Tipe Merek :

: META CAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Database online di bidang hiburan; Distributor perangkat lunak permainan; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial

televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi;
Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung; Instruksi keterampilan permainan; Jasa  penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal
online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying fox,
snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
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menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik
secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau
akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin,
buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat
diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub untuk tujuan
hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa kursus secara online;
Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus
hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi,
instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan pembentukan karakter (character building) SDM
perusahaan; Jasa pelatihan secara online; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan
pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio,
kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang
berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer;
Jasa pendidikan secara online; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog,
jurnal, dan publikasi lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel
bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop;
produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan,
yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan
informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang
menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu
telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan,
produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program
televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk
film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi
dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung
bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan
karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan
elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online;
penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film
bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park;
jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku
komik; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan
dan olahraga; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Jasa
pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio,
program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan
olahraga snorkelling dan diving; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
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informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan konten permainan melalui online; Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih,
merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara;
Jasa penyediaan permainan komputer, permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh;
Jasa penyediaan permainan melalui internet; Jasa penyediaan website yang menampilkan informasi tentang entertainmen;
Jasa penyediaan  informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film,
acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga;
Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat hiburan di
koridor beratap; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan
online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan
melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi
bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa publikasi; Jasa publikasi
buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi
komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara
olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang
lain secara online melalui internet, selain publikasi teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman
hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan
voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa
hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video game; Jasa-jasa hiburan permainan video;
Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan,
termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang
disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Judul film (hiburan);
Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang
hiburan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan
alat luncuran; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan bantuan
untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial,
klub rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel;
Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot berkostum atau tim tari di pertandingan dan
eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang berhubungan dengan bola basket, acara
khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip
video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi,
petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet,
jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk
pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan
hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video;
Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dan pendidikan dalam
bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan  dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan
pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan;
Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data
interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip
video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan
informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang disediakan di acara olahraga; Layanan
hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya mengatur acara hiburan sosial; Layanan
hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara,
kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan
permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan
rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung,
tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang
ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari
konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan
umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video
musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil
sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari,
karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh;
Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan
kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan video secara online;
Layanan klub penggemar (hiburan); Layanan konsultansi yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan manajemen acara
[organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang
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berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara;
Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil
yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart,
sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara,
menunggang kuda; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup
(hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan,
budaya dan hiburan; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan penerbitan elektronik,
kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan
penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komputer global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual
pada situs web; Layanan permainan yang ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort;
Layanan ruang permainan; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Materi dan kurikulum pendidikan
yang tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Memberikan
informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara
online dari jaringan komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan,
menjangkau mereka untuk membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi
program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival,
kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik,
suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang
berupa permainan komputer dan permainan video; Mengatur dan menyelenggarakan konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur
kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi; Mengatur pameran,
kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur,
mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi,
kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung,
pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara dengan partisipasi penonton; Mengorganisir grup hiburan;
Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik secara langsung (live); Menyediakan
acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler
yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang
menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara
televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik,
film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan
komputer dan video, permainan video, para pemain permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video,
statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips) permainan video; Menyediakan database komputer secara online dalam
bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan
dan rekreasi; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan
pendidikan atau hiburan); Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game;
Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan
mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang
program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan
online; Menyediakan jasa-jasa permainan video melalui internet; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen
bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan;
Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang lain; Menyediakan layanan pengajaran
jarak jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para
pengguna jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari
semua tingkat kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan
interaktif yang tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan
permainan komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan
online di jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer
dan permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek;
Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi;
Merencanakan atau manajemen atas hiburan; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama
atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan
hiburan; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Organisasi dari kompetisi-kompetisi
(pendidikan atau hiburan); Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian
Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan kamp yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik,
penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian
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acara sosial dan acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra artistik;
Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita, informasi
olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day
schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan;
Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; Pengoperasian dan pengkoordinasian
turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan
taman hiburan dengan tema; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Penulisan dan publikasi teks, selain dari
teks publikasi.; Penyedia publikasi-publikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam
bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk
statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan
berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dari hiburan,
jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan
database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang menampilkan informasi terkait dengan
vendor-vendor pernikahan; Penyediaan gambar dan film karakter animasi  berbentuk serial televisi dan film melalui Internet,
jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi  berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan hiburan olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global;
Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua
melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang memungkinkan pelacakan
pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan mencocokan pemain
permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau
pendidikan; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi telepon
genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual melalui
jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik online;
Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan suatu situs web online yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu
di bidang olahraga motor; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi
komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis,
pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database,
pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak,
pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan  mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan;
Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi
(pendidikan dan hiburan), pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain;
Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan peralatan gim/permainan; Perantara
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan
manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial;
Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu
Kelapa; Permainan Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele;
Permainan Tumbuk-Tumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer,
permainan elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video
interaktif, permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-
teki, dan permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif,
dan permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Pertunjukan musik,
tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; Pocis (Permainan); Presentasi video musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi dan
distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi,
televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan
elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik
dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi
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dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet
menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen
permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi gambar bergerak, permainan dan video;
Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio,
rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan,
program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Program hiburan yang sedang
berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi
elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness)
terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan penyediaan permainan
komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan; Publikasi dengan media
elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui
jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi
hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang menyediakan
informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh); Publikasi game
komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi,
konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi panduan untuk game
komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya grafis orang lain
secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi visual; Publikasi teks
pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan
untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi
petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan majalah di bidang
hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Sarana pendidikan
hiburan dan rekreasi; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu); Slepetan (Permainan);
Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taplak (Permainan Anak); Taruhan olah raga online;
Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi); Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Ujian pendidikan secara online;
Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); agen
pemesanan untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); aktivitas rekreasi dan hiburan; distribusi konten digital
asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; fashion show (hiburan); game on-line; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan
visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan
dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan
dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan
dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan
dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan
dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat
liga bisbol fantasi; hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik
taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana;
hiburan dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan
dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola
Amerika; hiburan dalam sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game
yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik;
hiburan dalam sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser;
hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter
berkostum; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band
musik; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan
orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat
pertunjukan senam; hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat
pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan
dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi
teater; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang
sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam
sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga;
hiburan dalam sifat turnamen tenis; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian
pertunjukan hidup; hiburan di alam fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam
pertunjukan tari; hiburan di alam produksi teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat
hiburan; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan
televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat
wisata lokal dan tempat-tempat menarik di sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya;
hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam
bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even
budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi;
informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi; informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga;
informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan
komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi
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yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; jasa entertainmen, yaitu,
menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan
multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim
(streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman
hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video,
program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa
hiburan dalam bentuk penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam
bentuk pertunjukan langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan
musik; jasa hiburan wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan
drama melalui layanan streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa
film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu
menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang
ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu
menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang
ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu
menyediakan penggunaan sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak  realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang
menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu
serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu,
mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan
olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek
taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga
elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang
tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa
konsultasi di bidang hiburan; jasa konsultasi mengenai penyediaan publikasi secara elektronik; jasa pelatihan dan pendidikan
yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan,
budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni
populer; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian
pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa
pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna
dan iklan online; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa
penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi
dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang
tersedia dari suatu database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa produksi
hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi program televisi, yaitu,
menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa publikasi elektronik;
jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan luas, termasuk secara daring dan
melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes; jasa yang
menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi
komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan
pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan,
olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa
hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film,
gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa
hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui internet
dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan
melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa perencanaan event (acara)
untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa/layanan
hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang
dimainkan melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming
konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas
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tertambah (augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual
reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games),
hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten
realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya
(virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas
virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar
yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online;
jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang
ditentukan pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-
blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness),
tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis;
jurnal-jurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino,
permainan, dan layanan judi; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata;
keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; klub automotif (hiburan); komunitas di bidang olahraga dan hiburan;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; kursus pendidikan online dan layanan
pendidikan; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-
anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan arcade hiburan; layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality);
layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan fan club berkaitan dengan hiburan;
layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni
untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online
dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan
tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan game online; layanan hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan
pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal
menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan
dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira;
layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-
jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat
kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing; layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan
dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun;
layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi
program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film,
acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi,
ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di
alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan
disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan
disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan;
layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan
hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan
langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan
hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat
kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket
fantasi; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga
elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu,
memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik,
komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan
menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong
penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented
reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler
serta perangkat nirkabel lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh,
yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video
langsung yang dimainkan oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan
penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu,
penyediaan rekaman musik live, komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video
melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan,
rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan;
layanan klub hiburan; layanan klub malam [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet;
layanan kurator museum; layanan museum; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan pemesanan
tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang
disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan
pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik; layanan
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pendidikan, khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang
periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan
dengannya; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis
di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan penerbitan
elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan, kecuali
pencetakan; layanan pengaturan dan kordinasi hiburan atau klub; layanan penilaian pendidikan online; layanan perjudian
online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet; layanan
permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik yang
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah (augmented
reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara online dari
jaringan komputer; layanan perpustakaan online; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan
efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi perangkat lunak hiburan
multimedia; layanan pusat hiburan; layanan pustaka referensi online; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara
hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk hiburan; layanan taman hiburan; layanan video game disediakan
secara online dari jaringan komputer; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan pameran di bidang
hiburan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan tur museum dengan
pemandu untuk tujuan pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan
pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi di bidang
hiburan; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
hiburan dari indeks dan database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar
foto dan informasi audio visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara
elektronik; memberikan informasi hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan
melalui Internet; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband,
nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan
permainan komputer; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer dan perangkat
tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan
informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan
penumpang; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan
informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan
budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan video melalui jaringan komputer atau
komunikasi; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan
acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan
hiburan melalui situs web; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memproduksi film pita video
di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan
dan publisitas]; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan festival
film; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur
dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan diet;
mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang nutrisi
makanan; mengatur dan melakukan permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan
pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur
dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan kompetisi
langsung (live) yang berupa permainan video; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa
permainan video; mengatur dan mengadakan kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan
komputer; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan pameran
untuk tujuan hiburan; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur festival film; mengatur kompetisi
permainan komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau
hiburan; mengatur malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan
budaya dan hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan
kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan sepak bola; mengatur upacara penghargaan dan malam gala untuk tujuan
hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan;
mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan
pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial;
mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan
melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di
bidang bola basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan
melakukan kompetisi dan permainan atletik; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana;
mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir
kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan
pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan acara hiburan
untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan; menyediakan bengkel online di bidang
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makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan bengkel online di bidang nutrisi makanan;
menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah database online melalui jaringan informasi komputer
dan jaringan nirkabel.; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku komik dan novel grafis online, tidak dapat
diunduh; menyediakan buku komik online, tidak dapat diunduh; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk
penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi,
sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas
kasino dan permainan; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas museum
[presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme
park); menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan fasilitas untuk bermain game paintball;
menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
gambar dan video online; menyediakan game (permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game
komputer online dan game interaktif; menyediakan game poker online; menyediakan hiburan; menyediakan hiburan melalui
televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan melalui video podcast di bidang olah
raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan hiburan on-line; menyediakan hiburan on-
line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat turnamen game; menyediakan hiburan on-line di
alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi
global; menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan
aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi
mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan informasi online mengenai
permainan video; menyediakan informasi online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan
drama; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan
lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan karaoke online dengan
fungsi penilaian; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
kegiatan hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kelas online melalui forum online;
menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh
dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan
serial televisi dramatis; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet
online; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan hiburan dalam
bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak;
menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan hiburan
radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan perkemahan atletik
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket
[hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan permainan melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan lokakarya online di bidang
kesehatan; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh;
menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer; menyediakan
materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan
materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan;
menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran
online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan;
menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan penggunaan sementara game online yang
tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh; menyediakan
perangkat lunak permainan (game) online; menyediakan permainan (games) online; menyediakan permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
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online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan video;
menyediakan publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal
pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh,
dari Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi
elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat
diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa; menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang
permainan komputer; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan;
menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang
tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan
pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak;
menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal
dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan sebuah situs web (website) yang
menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan seminar
pelatihan online; menyediakan sesi tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak
komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser
web, dan perangkat elektronik; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya
yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa
informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan
dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan blog dan
publikasi yang tidak dapat diunduh berupa  artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web yang menampilkan konten
audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan
musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh; menyediakan suatu
pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam
sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan
sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang
mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara
hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan
video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video pembelajaran online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran
online, tidak dapat diunduh; menyedikan informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan,
olahraga dan budaya; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan;
menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis
dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri
hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif;
organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial; organisasi acara pendidikan dan
hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui Internet; organisasi
dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau
hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan;
organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua
yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini; organisasi kegiatan untuk
tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumah tangga dan
konsultasi di bidang ini; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi permainan
elektronik; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya;
organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan
dan kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi, produksi dan presentasi acara
untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival,
tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan
hiburan, budaya dan pendidikan; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan pameran,
peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan
layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara
budaya; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan
hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan
permainan golf menggunakan simulator golf; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah
elektronik secara online; penerbitan buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku,
publikasi berkala, majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala;
penerbitan desktop elektronik; penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia;
penerbitan majalah; penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan
majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak
untuk permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi
jaringan, semua untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan
multimedia dari barang cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial,
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peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang
berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia
yang berkaitan dengan game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara
multimedia; penerbitan panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi
elektronik; penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi,
proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengaturan
dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser
musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan
pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan pemberian penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan
(games), kontes dan kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta
pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan materi cetak
dan teks, selain teks publikasi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan teks tertulis, selain teks
publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi,
konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara
hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penulisan dan publikasi teks, selain teks
publikasi; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download; penyediaan berita secara
online; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan dan pengoperasian fasilitas
hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas hiburan untuk
pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk
komunikasi melalui telepon genggam; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan film,
gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan
konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui
Internet atau jaringan komputer global; penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan
game yang tidak dapat diunduh di Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik
melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan; penyediaan
informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang
tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan
lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi,
penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online,
jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter
animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan informasi mengenai permainan komputer dan
permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan permainan video; penyediaan
informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga
dan pendidikan.; penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video,
karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan musik online, tidak dapat
diunduh; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau budaya; penyediaan permainan interaktif multi pemain
melalui internet; penyediaan permainan komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal;
penyediaan permainan video online; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu
situs web; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang
tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak
dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak
dapat diunduh melalui jaringan nirkabel; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa
suatu serial televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara langsung di bidang perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan,
keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan suatu serial program televisi online
animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan
hiburan; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain,
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alas kaki, dan pakaian; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film;
penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola  basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari dan
permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan;
penyewaan game kasino; penyewaan game komputer; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; penyewaan mesin dan peralatan hiburan; penyewaan mesin permainan video; penyewaan
mesin permainan video arcade; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan peralatan game;
penyewaan publikasi cetak; penyewaan rekaman audio  via online internet; penyewaan video game; perencanaan atau
publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah; perencanaan dan
pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; permainan komputer online
yang disediakan melalui situs web; persiapan teks untuk publikasi dalam bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan
program diet dan pengendalian berat badan; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi
pertunjukan hiburan langsung; produksi acara hiburan langsung; produksi acara permainan televisi; produksi dan distribusi
acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket,
even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh
dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan
distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet
dan peralatan lokal; produksi dan penerbitan musik; produksi dan penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui
jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi film rekaman video dalam bidang
pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas;
produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video
terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio
dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi
hiburan radio; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah,
realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi program televisi di bidang mode untuk
tujuan hiburan; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video realitas
virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; program televisi yang sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang
sedang berlangsung yang menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan,
program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; publikasi bahan/materi
pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan dalam bentuk
elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam bentuk
elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio; publikasi
buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan; publikasi
buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku pelajaran;
publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi buku,
majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
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tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; rekaman suara dan layanan
hiburan video; reservasi hiburan dan kesenangan; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan
kegiatan-kegiatan (Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam
(Hiburan); taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; taman-taman hiburan; teater,
musik, televisi, radio dan layanan hiburan film===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi

perangkat lunak pihak ketiga; Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi
jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk
memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Aplikasi gawai
yang berkaitan dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua
jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan
marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada
Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM,
nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin
beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor
Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation  platform
(aplikasi platform operasi cerdas); Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer
yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular
berbentuk pipih (tablet); Aplikasi mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan
termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks,
gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten
multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup
komunikasi, yaitu olah pesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan
multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi
group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar;
Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat
mobile.; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk
memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi
perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
agen virtual digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter,
aplikasi komputasi visual, virtualisasi pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan
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perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk sistem pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan
peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin
pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things
(IoT); Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan
elektronik, mobile dan online; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk
mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha
peternakan; CD-ROM dan DVD permainan
komputer dan program komputer,
yaitu, perangkat lunak yang
menghubungkan video digital dan
media audio ke jaringan informasi
komputer global; DVD dan disk kompak yang telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan
komputer; File dan rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku,
berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File gambar/imej yang
dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang berhubungan
dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior tempat tinggal dan
bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak jauh; Media
elektronik yang menampilkan program permainan komputer; Monitor-monitor yang menampilkan informasi komersial;
Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar
(smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan
untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera,
dan pemutar suara dan video portabel; Peralatan informasi elektronik yang dapat diakses dari jarak jauh secara online;
Perangkat genggam nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi
dengan awan (cloud) dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi
virtual (vpn), jaringan area luas (wans) dan jaringan komputer global; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler
yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan
penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi
informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan
transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler,
yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan data, teks prediktif, teks korektif, dan
memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak
untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada Internet; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak
untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang kepada personel medis dan
peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk layanan terkait karyawan
dan personel, yaitu, pemrosesan penggajian, persiapan, dan administrasi, penghitungan pajak penggajian, penggajian
elektronik, penyaringan latar belakang pra-kerja, waktu, kehadiran, penjadwalan, pencatatan karyawan, dan manajemen
kompensasi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan
autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual
menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan
dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema
hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak
pesan instan dan perangkat lunak komunikasi untuk digunakan dalam pemrosesan, persiapan, dan administrasi penggajian,
penghitungan pajak penggajian, penggajian elektronik, penyaringan latar belakang pra-kerja, waktu, kehadiran, penjadwalan,
pencatatan karyawan, dan manajemen kompensasi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang
berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer
tablet; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan
pendingin udara; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat
seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel
pintar, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.;
Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk
menyediakan advis dan rekomendasi  mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi,
dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan.; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia
kebugaran dan kesehatan, klien perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan
kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran
kelas kebugaran dan kesehatan, pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait
kebugaran dan kesehatan, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring
sosial yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik yang
diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
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perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan
lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan
otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang
keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Perangkat lunak komputer online yang tidak
dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan,
kebugaran, fitness, aktivitas fisik, pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial
dan berinteraksi dengan komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan
kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol, dan kinerja sistem kendaraan;
Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan
permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform
bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem
yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut,
ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas,
pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat
lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual),
token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak
permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel
dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang
dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak permainan komputer yang telah
direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan papan
komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak permainan video dan manual/petunjuk
dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video untuk penggunaan di rumah, direkam;
Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu
unit; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; Perangkat lunak
platform berbasis website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan dengan cara membuat daftar kebutuhan
untuk calon bayi; Perangkat lunak untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan
pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau diamankan.; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna
menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga
pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk
perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak video dan permainan komputer; Perangkat lunak
yang dapat diunduh dalam bentuk  platform perdagangan untuk berdagang, mengirim, menerima, menerima dan
mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan pengelolaan
transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, memposting,
membagi, dan menampilkan foto, data, dan informasi online tentang produk industri dan bahan kimia, dan yang juga
memungkinkan pengguna untuk mengirim pertanyaan dan komentar di bidang produk industri dan bahan kimia; Peranti lunak
aplikasi komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi
kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi
dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di
telepon genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci
dan penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses,
mengelola dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan
online; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik
dan marketplace elektronik online; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk
menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Permainan
komputer untuk digunakan di telepon genggam dan telepon seluler; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh
untuk mengendalikan pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat
perekam media, alat pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat
elektronik konsumen dan display; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik
keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan
kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti
lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over Internet
Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial; Piranti lunak
komputer untuk menjadwalkan dan mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola
rapat online; Piranti lunak komputer yang digunakan untuk pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan
asisten.pribadi, yaitu, alat pengeras suara pintar dengan kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud
dan dikendalikan melalui suara; Piranti lunak komputer yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi,
klasifikasi, perlindungan, laporan, dan keamanan informasi serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan
untuk aplikasi komputer dan seluler, platform komputer dan seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya;
Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan,
pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian
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masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi
aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul
gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu
pada topi dan modul jaringan sensor; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi keuangan; Platform dan aplikasi yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan
penjualan emas; Platform digital; Platform perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan tampilan interaktif,
sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol, sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS untuk kendaraan,
kendaraan yang terhubung, kendaraan yang dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi; Platform
perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu
perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem
kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu
pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan
yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat lunak
komputer untuk komputasi kognitif; Platform perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online
(berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi;
Platform piranti lunak komputer untuk mencari, menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga menargetkan
perangkat komputasi; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Ponsel dan tablet;
Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Program aplikasi komputer
untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer
dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel,
smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi
yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan
Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan
pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi
grafik komputer; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer untuk permainan
yang sebelumnya telah direkam; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam melacak status berbagai
pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain
lain dari semua tingkat kecakapan; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau
komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk
pengguna; Program permainan komputer; Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan
komputer yang dapat diunduh melalui internet; Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh;
Program permainan untuk mesin permainan video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat
diunduh; Program permainan video dan komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan video yang dapat diunduh; Program permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui
Internet; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala
dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan
dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler;
Sirkuit elektronik penyimpan program permainan video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan
cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; Tas khusus untuk ponsel; Terminal komunikasi yang terdiri
dari peranti keras dan/atau peranti lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan komunikasi
telepon dan/atau transmisi; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk
transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Video game; Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan
audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu,
pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan
menelusuri database online, situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer
portabel untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu,
pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming)
dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar
DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat medis yang menggabungkan
realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur
pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming
Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk
pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data; aplikasi komputer untuk mengotorisasi
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk
mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi perangkat lunak
komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas,
peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan
perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan dan
pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan, data
tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, yang dapat di unduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak untuk  perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler,  telepon
selular,  ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi
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perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel;
aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel
dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi percetakan online yang
dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak
komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan
dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan
melihat informasi rekening bank; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat
lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dengan komputer yang bisa
dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi,
peralatan telekomunikasi,  perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital;
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan
ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online;
application programming interface (API) untuk digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot
(bots), agen virtual dan asisten virtual; application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; cakram CD ROM permainan komputer; cakram
permainan video; cakram video, pita video dan compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video,
permainan (games) komputer, game mobile (mobile games), animasi, dan musik dan karya seni; cartridge game untuk
digunakan dengan peralatan game elektronik; daya ponsel (baterai isi ulang); disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan
disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga
elektronik; emoji yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; gambar dan lukisan yang
dapat diunduh di bidang permainan (games) komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan
animasi; gambar dan lukisan yang dapat diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel
pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; game komputer yang dapat diunduh; headset dan helm virtual
reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan
komputer tablet; headset realitas maya; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset
untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; joystick untuk digunakan dengan
komputer, selain untuk video game; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual, augmented
reality; kacamata realitas virtual; kartrid permainan komputer; kaset permainan komputer; katrid permainan video; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel;
komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik interaktif; layanan komputer yang dapat diunduh untuk
mengakses komunitas online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi bertukar dan mendistribusikan data dan informasi;
lingkungan belanja realitas virtual; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang
dapat diunduh untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh untuk telepon genggam
(mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering yang dapat diunduh untuk
ponsel; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk ponsel; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali realitas
virtual genggam; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan (wristwatch), gelang tangan (wrist
band) dan gelang (bangle) untuk digunakan dengan ponsel pintar, komputer tablet dan komputer portable; perangkat
elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari
perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui
situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras komputer dan
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur
jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; perangkat keras komputer permainan realitas campuran
(mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game); perangkat keras
komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer realitas virtual/maya (virtual reality);
perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media
portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama
terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan untuk koneksi ke komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan
telepon seluler untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya dan augmented reality; perangkat lunak aplikasi
komputer; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk streaming dan menyimpan
konten media audio-visual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk peralatan atau komputer mobile; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu
earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk
pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu,
perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan,
latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat
seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet,
atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat
suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui
internet; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler,
yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi
komputer yang berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam manajemen basis data di bidang catatan karyawan dan manajemen sumber daya manusia (SDM), waktu, kehadiran,
penjadwalan, penggajian dan kepatuhan pajak, manajemen kompensasi, pembelajaran dan pengembangan, dan
perencanaan suksesi; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu,
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perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online;
perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang
memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer; perangkat
lunak augmented reality untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video
genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented reality;
perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak game
komputer; perangkat lunak game untuk digunakan pada platform apa pun yang terkomputerisasi, termasuk konsol game,
terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat hiburan elektronik, mesin game arcade, perangkat telekomunikasi,
ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game
komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak jejaring sosial;
perangkat lunak komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada platform komputer mana pun, termasuk konsol
game khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal lotere video; perangkat lunak komputer dalam
bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi
antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk
memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna
lain; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengunggah, mengunduh,
menangkap, mengedit, menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan video dan data digital lainnya melalui
jaringan komputer global dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik,
penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer
dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan,
atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer e-
commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak
komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data;
perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak
fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data,
audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness);
perangkat lunak komputer untuk mengambil (retrieval), mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten
digital, perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku,
film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud
(cloud computer); perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital,
perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan
musik; perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.;
perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio;
perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat lunak untuk
tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles)
untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler (mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada perintah
pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol,
jaringan pribadi virtual (VPN), interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan
dan virus; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan, pengujian,
konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan
perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang direkam untuk memungkinkan penggunaan
ponsel secara handsfree melalui perintah suara dan pengenalan suara; perangkat lunak komputer yang membantu komputer
dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi
yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial
dan industri; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video;
perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak operasi virtual private network [VPN]; perangkat
lunak permainan
komputer untuk mesin permainan
termasuk mesin slot; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak
permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel;
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perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat
lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan interaktif;
perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan
komputer dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak permainan komputer yang
dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat
lunak permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan
telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital;
perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan; perangkat lunak permainan
komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer
virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak permainan komputer
yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan
komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat lunak permainan realitas
virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak permainan
video komputer; perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam; perangkat lunak permainan video
yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat
nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak
permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon seluler; perangkat lunak
platform blockchain; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak realitas maya yang
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah yang dapat diunduh untuk bermain
permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak
realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion)
realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif; perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi
lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak
realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual untuk
pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk sinematografi; perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk
bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual/maya untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol
permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk
memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains; perangkat
lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak sistem operasi komputer yang dapat diunduh
yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh
jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem operasi yang menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan
memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak untuk aplikasi
komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan
telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk digunakan dalam
menciptakan/membuat dan merancang perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video (video game), konsol permainan video (video game)
genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan
augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik; perangkat lunak untuk game
elektronik; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk komunitas
virtual bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis,
dan komunitas.; perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan;
perangkat lunak untuk melacak gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan
pengalaman augmented reality dan realitas virtual; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform blockchain untuk
digunakan dalam mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas (utility token accounts); perangkat lunak
untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk
memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mengelola profil media
sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok dalam
komunitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas online;
perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web; perangkat lunak untuk mengelola dan
memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital
(digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat
lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten
video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan, komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; perangkat lunak
untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan, permainan
(gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video,
dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media
portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk meningkatkan keahlian pengguna
permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform
keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer;
perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk
platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak virtual reality untuk bermain
game komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam bermain
permainan komputer online,
perangkat lunak permainan
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi
perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform
perdagangan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi komersial menggunakan alat elektronik
melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh
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untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu
debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik,
bergerak dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai
jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang memungkinkan individu, kelompok, perusahaan, dan merek
untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online untuk keperluan pemasaran; perangkat
lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak
yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk
berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis,
perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan
(goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menampilkan trek
suara musik dan gambar bergerak untuk tujuan bermain permainan video; perangkat lunak yang menggabungkan permainan
komputer; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan
fungsionalitas jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai
jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; perangkat seluler yaitu
ponsel pintar/komputer tablet dan jam tangan pintar yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi akses ke komputer dan ponsel dari jarak jauh.;
permainan audiovisual pada platform perangkat keras komputer; permainan dan aplikasi elektronik
untuk perangkat seluler termasuk
telepon seluler, tablet, komputer
laptop, PDA dan jam tangan pintar,
dan untuk komputer dan konsol
permainan; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet dan
perangkat nirkabel; permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan interaktif, khususnya, program komputer dan
permainan video berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan internet (dapat
diunduh); permainan komputer; permainan komputer dan video
yang dirancang untuk platform
perangkat keras, yaitu konsol
permainan dan komputer pribadi; permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon
seluler; permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia
pada internet; permainan video komputer; permainan video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer
dan perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh; permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan
wallpaper; pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan
perlindungan firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; piranti keras dan piranti lunak komputer
untuk virtualisasi; piranti lunak infrastruktur terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk virtualisasi; piranti lunak komputer
untuk konfigurasi, penyediaan, penyebaran, pengendalian, pengelolaan dan virtualisasi komputer, server komputer dan alat
penyimpan data; piranti lunak komputer untuk pengoperasian jaringan komputer, pengelolaan jaringan komputer, otomatisasi
dan virtualisasi jaringan komputer; piranti lunak untuk organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen;
piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin
virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer  untuk
digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan
komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam penyediaan,
penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan,
pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan
sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan komunikasi, serta untuk mengaktifkan
fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan
komputer, kaset video dan permainan komputer, kartrid video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan
komputer, mesin permainan dengan output video untuk digunakan dengan televisi; platform berbasis website dan aplikasi;
platform game (permainan); platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem
pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness),
dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak
komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak
komputer yang direkam atau  yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform perangkat
lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk
pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi
perangkat lunak komputer.; podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; ponsel
[perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan
komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer
yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses
untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan
akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan,
menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi;
program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi
jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk
mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan,
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membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program dan
perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari internet);
program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); program
komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan
mencari basis data online, perangkat
lunak yang memungkinkan
pengguna untuk memutar dan
memprogram hiburan terkait konten
audio, video, teks, dan multimedia; program komputer untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa
permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua
tingkat kecakapan; program komputer untuk video dan permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk
permainan video dan komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber daya dalam permainan; program
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak computer, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program permainan elektronik; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet;
program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer
multimedia interaktif; program permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat
diunduh; program permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video,
yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video,
headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform
permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-
top box dalam bentuk decoder; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk
mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan untuk peralatan permainan video
konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar
(smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed
reality); program permainan video; program permainan video konsumen; program permainan video multimedia interaktif;
program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program
permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair;
program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan yang dapat diunduh untuk
telepon genggam; program sistem operasi jaringan untuk ponsel; program video game interaktif dan kartrid permainan
komputer; program yang direkam untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk
mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri database secara sambung-langsung (online); publikasi elektronik [dapat
diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik yang dapat didownload dalam bentuk
majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis,
perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan
perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan; publikasi elektronik yang
dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan video; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang
menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; rekaman audio dan
visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan
animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor
jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan
database; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sarung ponsel terbuat
dari kain atau bahan tekstil; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor optoelektronik untuk mengumpulkan
kode batang, nomor dan tanggal informasi pada tiket permainan, lotre dan taruhan; sensor pelacak gerakan untuk teknologi
realitas virtual; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal cair;
sirkuit elektronik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit
elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media
penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan video konsumen; sirkuit elektronik, cakram
magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer;
sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi
mobile; sistem aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu
server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu,
modem kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk
kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan
sensor, yaitu, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat
jaringan; speaker audio pintar yang dikendalikan dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; terminal elektronik
untuk keperluan pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan; video game dan game komputer; video game interaktif
dan permainan komputer multimedia yang dapat diunduh===
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591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Kuning, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan kue buah badam; Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai

pengganti kopi; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan;
Bahan pengganti teh; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa
kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi
(roti isi); Biji kopi; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat;
Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering;
Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit
yang dilapisi cokelat rasa susu; Boba teh durian; Brownies Coklat; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor
bernutrisi; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar
kakao; Bubuk untuk membuat roti; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran
minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cendawan (truffles) dan
pemanis-pemanis coklat; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cimi-Cimi (kue kering); Cokelat dalam bentuk
pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi,
permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Enchilada [roti isi]; Es coklat
durian; Es untuk minuman penyegar; GIS (bahan pemekar roti); Getuk (Kue); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula,
pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu; Hasil
produksi coklat; Hiasan roti yang dapat dimakan; Jus jahe [minuman]; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi
yang berisi kopi untuk diseduh; Keju gembung [camilan jagung]; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal
dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Keripik
camilan sereal; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi
giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak
disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue; Kue Adee; Kue Akar
Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa;
Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue
Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin;
Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue
Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue
Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue
Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue
Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue
Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue
Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut
Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue
Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju
spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan;
Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue
dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering
Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina;
Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue
tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan
beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue;
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu
zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan
berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi,
pasta dan atau mi; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian,
kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan
berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula];
Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan
berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan
rumput laut; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan
ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari
tepung kentang; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Matcha / teh hijau dari
jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Meses cokelat; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air
Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es
Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak
Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan
dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang
mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman
berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga
mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar
teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat;
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Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe merah;
Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman
kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar
campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa
chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa
latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman
temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi
coklat sudah diolah dalam kemasan; Ocha / teh jepang; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan manis (madu); Panettone (roti
manis); Pasta kue; Pembungkus pastry (kue); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan /
atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa
selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Perasa,
selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen cokelat; Pizza (roti); Pretzels (kue); Produk kue dan kembang
gula; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti
Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-
kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti
manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti
pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi
daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sagon
(Kue); Sahi (Teh); Saus celup berbahan dasar coklat; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering;
Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan untuk membuat minuman
coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk;
Sengkulun (Kue Tradisional); Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari
bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun
sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang
mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh
serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain
yang memiliki rasa; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Trehalosa untuk
makanan dan minuman; Trufel coklat; Wafer (kue); Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; adonan puff pastry
(roti); adonan roti; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; air madu; almond berlapis cokelat; aroma
untuk makanan/kue; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan
kue; bahan pelembut kue; bahan pengganti kopi; baking cokelat; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan
cokelat; barbari [roti datar]; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; bihun coklat; biji cokelat; biji
kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biskuit; biskuit asin; biskuit
bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow
berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit
yang tidak manis; biskuit-biskuit; bola keju gembung [camilan jagung]; buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat;
bubuk campuran es teh; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk madu mentah kering
[pemanis alami]; bubuk soda kue; bubuk teh instan; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bunga
atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; burger kedelai [roti sandwich]; butiran kopi berbentuk kristal sebagai
pemanis; cakwe/cakue; camilan granola; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan
ringan; camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran
bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran cokelat panas; campuran isian berbasis roti; campuran kopi; campuran kopi
dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk,
pretzel atau popcorn; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran sawi
putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh
chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti;
cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; chapati [roti tidak beragi]; cokelat; cokelat batangan; cokelat
couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat
dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis;
cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat
bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta;
coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie berlapis cokelat; corn curls [camilan jagung
kembung rasa rasa]; cupcake cokelat; daun teh; daun teh, yang diproses; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat
untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi
untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer
yang dapat dimakan untuk kue; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa
untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak teh untuk keperluan kuliner;
ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; empadões veganos [kue vegan]; es kopi; es krim dengan
menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es teh; esensi kopi; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue
wajan]; focaccia [roti]; fritters (kue) apel; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap
untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk ham; gula berputar (dekorasi kue); gula gula untuk menghias kue;
gula madu herbal; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula
dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; hardtack [biskuit]; hiasan berbahan dasar cokelat
atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; injeolmi [kue beras ketan
yang dilapisi bubuk kacang]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi
berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi
cokelat untuk produk-produk roti; isian kantong penyaring kopi tetes; kacang berlapis cokelat; kacang brazil dilapisi cokelat;
kacang macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kaki cokelat;
kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi;
karamel berlapis cokelat; kasutera [kue bolu Jepang]; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau
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buah-buahan; keping cokelat; kerang kue kering; keripik camilan sereal instan; kismis berlapis cokelat; kombu-cha [Teh
Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi
dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa
kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; krim-krim coklat; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue
beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue
bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak;
kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju;
kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue
mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue
potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar
apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry;
kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang
dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering;
kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit
kue; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu
herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup;
makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan
atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta,
nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan
penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan
dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan
dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang);
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar
kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan
berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca
diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan
berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan
suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis
sereal; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung
diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar
cokelat; makaroni [kue kering]; mangkuk wafel berlapis cokelat; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); meringues
(kue); mie kering bahan pengganti kopi; mille-feuilles (kue); minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar
cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman
berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar gula
aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar
kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar
sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa
bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly,
pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang
mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan
minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman
dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jahe
merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng;
minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman
kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan
sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit,
temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari
campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang
terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti
lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; minyak kopi; mirror icing
[mirror glaze] (sejenis kue); mugi-cha [teh barley panggang]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar
cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; oyaki dengan menggunakan
teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah
pipih); parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; pasta cokelat; pati untuk makanan dan
minuman; peach cobbler (kue); pemanis-pemanis coklat; pengganti cokelat; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap
kopi; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan
atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso
dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila
untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain
minyak esensial, untuk minuman; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen
coklat; permen rasa kopi.; permen yang terbuat dari cokelat; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue
yang mengandung serangga; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong
kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat
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dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; produk cokelat;
produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti);
quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah roti; rempah-rempah kue; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti
bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis
keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang
diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti
gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti
kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang;
roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti
pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang
kedelai; roti*; rugelach [kue kering]; saus cokelat; saus coklat; saus madu mustard; saus mustard madu; sawi putih [pengganti
kopi]; sayatan madu untuk ham; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan berbahan dasar kopi;
sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan
minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; selai cokelat untuk digunakan pada roti; shortbread
biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup cokelat; sirup pati bubuk untuk makanan dan minuman; sirup
pati untuk makanan dan minuman; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; songpyeon [kue beras berbentuk
setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; souffle coklat; sourdough (roti); spiced
cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; stik roti; susu malt menjadi perasa untuk minuman; tablet madu herbal [permen];
taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue
berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); teh; teh (bukan untuk keperluan
medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh
beraroma; teh beras merah yang dipanggang; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh
dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh
goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh
hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina
fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh
peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu;
teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang difermentasi;
teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie;
teh yang terbuat dari rumput laut; telur cokelat; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan
kembang gula, es konsumsi; tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung untuk
makanan dan minuman; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang
difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras
oval dengan kaldu khas Korea]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari
permurnian gula); yule log (kue tradisional)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 00:17:19
540   EtiketDID2021083997

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar PS. 88 RT. 007 RW. 003 Kel. Jati Wetan, Kec. Jati, Kab. Kudus, Prov.
Jawa Tengah - 59346, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59346

SOUW SIOK GIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUCKY STAR + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning, hijau muda, biru, abu-abu, hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Obat kumur;

Obat kumur oral; Pasta cuci tangan (non-medis); Pelembut kain; Pelembut pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring;
Sabun mandi, deodoran; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu
penyerap untuk wajah; batang dupa; bedak; bedak bayi; bedak mandi; bedak tabur; bubuk bedak wangi; bubuk pasta gigi;
bubuk pewangi anti bau badan; bulu mata palsu; cairan penghilang noda; cat kuku; celak mata; deodoran; deodoran roll-on;
deodoran tubuh; deterjen; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair;
deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan;
deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen, tissue basah; dupa;
gel kosmetik; gel pasta gigi; hio; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik tanpa obat; lipstik; losion  untuk kulit; losion wajah; make-up
[kosmetik]; maskara; maskara rambut; masker kosmetik; minyak parfum; minyak rambut; parfum; parfum cair; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta pemutih gigi; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembut kain untuk penggunaan binatu; pemerah pipi; pencuci muka; penghilang noda; penghitam alis; pensil alis; perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; pewangi rambut; pomade rambut; sabun
batangan untuk mandi; sabun cair untuk mandi; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun krim; sabun mandi;
sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sachet parfum; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi
udara untuk mobil; sediaan rias rambut kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tisu kosmetik pra-lembab; warna bulu
mata===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kintamani Raya No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

KAMAL TARACHAND. M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: meGameS Turk Kahveci
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Biru, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan

manajemen usaha; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial untuk
lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher
hadiah; Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti pemasaran atau
data demografis); Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan
komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya
dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis
manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi
bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan
distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan manajemen
bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan, termasuk manajemen, operasi,
organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan
untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai,
tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi
komersil dan saran untuk konsumen; Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya
Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa agen penjualan,
yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen
yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa
alih daya dalam mengatur pengadaan barang untuk orang lain; Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program
afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen, seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi
perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar, dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan
area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer
global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan
dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan
kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-
sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau
cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah,
perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan
perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera,
perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data
magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik,
kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat
tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian,
koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil,
pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman,
makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa evaluasi
komersial; Jasa grosir online; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan
dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program
komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)
program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh;
penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia
interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa
pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)
perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan periklanan; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem
mutu manajemen; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
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secara online; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial,
kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai
pasok untuk orang lain; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer
online; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung
(online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan
melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah;
Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga,
peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan
[cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk
badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan
pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai
untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik,
layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau
remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan
kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan kesehatan,
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website; Jasa penjualan
drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara
online; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara
onLine; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan telepon selular baik
secara online atau secara langsung; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan
berbagai ketrampilan dan pengalaman; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara
sambung-langsung  (online); Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel, yaitu, handset,
walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara komersial
untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin dan
perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan
perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk
peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan
makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-
bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)),
mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis
untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi,
alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk
mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat
pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk
keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk
keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa
darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-
mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk
diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat
penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin
pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga
listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan
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instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan
penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan
(trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan dan distributor alat-
alat olahraga; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang;
Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung
(online); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,
melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa retail dan jasa
retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat
elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok
elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya
(charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau
yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok
elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif
dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah
tangga; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan
dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita
dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet
wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet,
sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa
toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran secara online;
Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko
online sepatu bekas; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio,
publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang
pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun
secara online; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang
menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa
yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data konsumen,
demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa konsultasi perniagaan, informasi,
penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip,
televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya;
Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di
bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen
bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah
lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen
personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan
langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan,
elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik,
dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan,
pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka
pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi
manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsumen (Informasi
komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Koperasi
perdagangan; Layanan administratif manajemen hotel; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen
periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela karyawan dan proyek
layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan
bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan
pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan
standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.;
Layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen
personalia; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan
manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data
tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi
dalam bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten
permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan
pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta
aksesori dan suku cadang terkait; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
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layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan kliping berita online; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk
periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan
manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
manajemen risiko bisnis; Layanan manajemen sumber daya manusia; Layanan online untuk menghubungkan pengguna
jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online;
Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan
melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online,
situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang
untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan
penjualan ritel online; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi, publikasi dan
promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara komersial  untuk mobil-mobil; Layanan perantara
komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan
asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik,
yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan
portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari
sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online
yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel
online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel toko serba ada
online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko
grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk
membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menampilkan
rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang  terkait dengan musik;
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Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko
ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat
diunduh; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi;
Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online,
dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang
olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah tangga; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran
dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang
eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan
kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen
Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen akunting; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan;
Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah,
afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau
melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman
berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan
layanan; Memberikan informasi kontak komersial dan bisnis; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan layanan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan
komersial; Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus
melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara
mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips
kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku,
penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk
penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mengatur dan mengelola
promosi pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis;
Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk
tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengatur pengambilan,
pengiriman, penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; Mengorganisir pameran, pameran dagang,
pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang
dan eksibisi; Mengumpulkan informasi komersial; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai;
Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang
menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk
pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan
komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan
dengan organisasi dan manajemen bisnis; Order melalui online; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi
penjualan; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi;
Pembuatan materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pemesanan buku secara
online; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk
promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan, manajemen, inventaris,
pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui
pengiriman); Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengembangan konsep periklanan; Pengembangan standar
sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek; Pengembangan standar
sukarela di bidang manajemen strategis; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui
jaringan komunikasi elektronik; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan
online untuk orang lain; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-
barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir
untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk
produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
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pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang
dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan,
kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi,
timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu
barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-
visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker,
netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram
serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca
portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation,
telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker,
sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film,
sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat
(CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan
makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan barang dan
perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu,
serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari
plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah
atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan online atas publikasi
cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan
ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung
dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan
pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk
anak; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan
eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta
pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik,
termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi  di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web;
Penyediaan informasi  di bidang manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web;
Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan
informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi mengenai analisis
manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global;
Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa
periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi,  konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan

Halaman 1049 dari 1263



jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga
barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyediaan
promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan tempat
pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis
ketrampilan dan pengalaman; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian
hadiah untuk tujuan promosi dan perdagangan; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan
(termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan peralatan untuk periklanan; Perdagangan
bahan bakar padat; Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket);
Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan
piranti lunak; Perdagangan besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.;
Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis;
Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Produksi
film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan;
Promosi [periklanan] bisnis; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online;
Ritel online; Saran manajemen pemasaran; Tempat penyelenggara kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Toko
kue online; Toko makanan online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman online; Toko online
dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang
makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan
bayi; Toko roti online; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk
gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi dan manajemen hibah penelitian; administrasi franchise
(waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi
orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan
peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan
periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau
insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi
penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi sewa guna real estat dalam bentuk mengatur
perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko
perdagangan; administrasi urusan bisnis waralaba; agen informasi komersial; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis
pertunjukan]; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analisa dan pengajaran manajemen; analisa
manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis atas
pengurangan penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; analisis
manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis, manajemen dan
layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial
waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran mengenai
organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan manajemen bisnis
dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan
industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial; bantuan manajemen komersial atau
industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; belanja online; bisnis dan manajemen; database dan manajemen arsip yang
terkomputerisasi; distribusi bahan periklanan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan;
distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus
untuk keperluan periklanan; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan
sampel untuk keperluan periklanan; file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; galeri seni untuk tujuan komersial;
galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan dan layanan
informasi komersial; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan jasa pelatihan
penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial
televisi; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan real estat komersial; iklan real
estat komersial atau perumahan; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan
secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving; iklan secara
online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan saran komersial
untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan
produk dan layanan; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi
bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan
streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program
sponsor; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio;
jasa agen periklanan televisi; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis
seniman pertunjukan); jasa analisis periklanan; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan
untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa distribusi di
bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan
selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa jual beli mobil bekas
secara online; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas
pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi
dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan
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menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa,
tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi
bisnis; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi,
manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang
disediakan melalui Internet; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat
perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas
pelanggan untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis
sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen
penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa marketing melalui berbagai media,
termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa organisasi dan manajemen program promosi
insentif dan penjualan; jasa outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat
mengatur pengadaan barang untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa pemesanan
dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa
pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun
offline; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan melalui
sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen
untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan
mengubah daftar produknya; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel
produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan
buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut
di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penyediaan
informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan
pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini
berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan
produk kimia; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan
aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa perdagangan secara online sehubungan
dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa
periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan
konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan
informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan
email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang
berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan
headwear; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman
berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan
teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi yaitu distribusi
voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan  melalui internet; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan
dengan penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan
dinding (non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa ritel
dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang dapat
digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel dan
jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan
setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk
digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari
logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat,
cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil
penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas
sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor,
tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas
genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa
berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas
tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda,
dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel
/knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap
semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah,
tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas
olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk
bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist
bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan
dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan
bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai
foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara,
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kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian,
navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau
pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah
suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan
analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya,
kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk
penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di
bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera),
peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat
atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat
tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung
chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori
magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata
dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu,
bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis
dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan
pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak,
bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap
dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral,
logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat
dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk
penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen,
tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari
logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat
tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang
dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan
kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk
darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk
pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting
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pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-
hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata  (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan memasak
dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum dikerjakan atau
setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat,
alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen,
peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas pendingin,
peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan, pot bunga,
botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan karya seni,
semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah es,
perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur [bukan
listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang piknik
yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan kembali,
botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk keperluan
rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga atau
dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara termal untuk
makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan kendi, botol air,
kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal, awning dari
bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan pelapis,
bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat kasar dan
bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan rumah tangga,
tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong
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tidur; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda,
papan layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan
selancar, papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga,
aksesoris dan perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut
[disesuaikan untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk
raket, kolam renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan,
truk mainan, peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang
digunakan atletik, daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan
lemak untuk makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi
manusia, makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie,
tapioka dan sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat
dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba)
yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk
membuat minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan
protein berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian,
akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan
mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih
untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air
mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat
minuman, minuman untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman
energi yang mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi  yang beraroma,
minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer
[minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman,
tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang
keperluan perokok, korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia
melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas
virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi
perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail
secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan
headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko ritel online yang
menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail secara online; jasa
waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian
dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa
analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour)
melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa
orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa informasi usaha
dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan
ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub
liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak
penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa
organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-
jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan,
penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung
komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-
sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian,
tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian,
alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang
disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-
tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel online menampilkan
konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
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permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan bisnis dan
periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk
mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk
mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk
orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; kamar layanan perdagangan dalam sifat
mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan
manajemen bisnis; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya
kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari
manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan
model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data
atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis
atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep
dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi
dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk database online yang berisi
daftar rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
direktori bisnis online; kompilasi informasi komersial; kompilasi register komersial; kompilasi statistik bisnis dan informasi
komersial; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru;
konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen,
perencanaan dan pengawasan; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi
manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi
kecerdasan buatan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di
bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan
dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran,
produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri;
konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi
mengenai efisiensi manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik yang dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit
listrik swasta; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan
pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan
dengan manajemen personalia; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi
yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan
manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen informasi komersial; layanan akuntansi administrasi, layanan
akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang
bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang
bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan
keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek layanan masyarakat;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek
sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif
lingkungan; layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis
atau konsultasi di bidang manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis
bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor energi; layanan bea cukai, yaitu,
menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak
berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan
lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk keperluan manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk
menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para
profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak lain yang
menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan bisnis
untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis, yaitu, perumusan
praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan evaluasi, analisis dan
pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang
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manajemen bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari
individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
strategis; layanan grosir untuk game; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan iklan dan informasi komersial yang
disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran online;
layanan iklan digital; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan informasi komersial dan penyediaan
informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan
melalui Internet; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan
informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring
bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang
manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang
manajemen strategis; layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya
manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya;
layanan konsultasi bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan
manajemen; layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan
konsultasi dan nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan
saran yang berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi pemasaran dan
periklanan; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis,
organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan operasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lobi
komersial; layanan logistik (manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan
layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk
tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus
partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen
bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai
pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik;
layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis; layanan
pelelangan online melalui Internet; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran
online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis;
layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi
bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan online;
layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi;
layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan ritel online
melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan
perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan
pemrosesan data online; layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap
peraturan oleh perusahaan asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk
menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan
penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan
perantara komersial; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan
pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan
kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan
komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu,
mempromosikan jasa pihak lain; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan ritel atau layanan grosir untuk
perangkat lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam
dengan layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel dan
grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
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pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan
ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk
musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel online yang
berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan
ritel untuk permainan; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; layanan ritel
yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan strategi komunikasi periklanan;
layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis;
layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan
konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan
toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran
secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki
daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online
yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online
yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
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layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata
diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala,
artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi,
permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas
kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan
interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer;
layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel online dengan produk utama
kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama
peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online
terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu
seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan
alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan
artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan
toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan
toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan
konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain;
layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan komputer yang dapat
dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan
mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon,
speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang menampilkan
minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang
menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan waralaba dalam bentuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan
waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam
pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam
pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian,
pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan-layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen Sumber Daya Manusia;
manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen
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administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen
biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi;
manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis
apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara;
manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis
dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis
di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen
bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang
terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen
bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis
komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen
bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis
penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan dalam
industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan;
manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis restoran;
manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi;
manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis
untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga,
outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir
dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi;
manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)
untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan
keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya
berhubungan dengan permainan  golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis;
manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis;
manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi;
manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi
bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen
informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan
elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang
terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik pengiriman barang; manajemen
merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat; manajemen persediaan;
manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan
pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang
berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen pusat panggilan
telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan;
manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; manajemen stok
terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; manajemen usaha,
yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melakukan studi kelayakan komersial;
melakukan survei online; melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan
perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi
bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara
terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan urusan bisnis atau fungsi komersial dari
perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan mengajukan aplikasi untuk mendapatkan
izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial;
memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi dan saran komersial untuk konsumen; memberikan
informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi komersial kepada konsumen; memberikan
informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan;
memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan dan industri perjalanan;
memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat
lunak komputer; memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang
mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan
telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan;
memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain
dan manajemen aset cryptocurrency; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial;
memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan
manajemen bisnis; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara
online; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan
kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa
mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi
barang dan jasa mereka dengan program penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi
skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat
atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang
dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan desain orang lain
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dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan
portofolio online melalui situs web; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis akuntan profesional yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis analis keuangan yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis investor yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dalam pengembangan
aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri kapal pesiar yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman musik yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan
dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; mempromosikan
kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen strategis;
mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; memverifikasi dan memantau
kredensial individu di bidang manajemen bisnis; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen
proyek; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen strategis; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari;
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja
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komparatif online untuk vendor barang dan jasa gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga
untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial
atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi
bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-anak
yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo
untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan dan
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan database komputer online dan
database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar,
bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial
on-line di Internet; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk
live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli;
menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan
sumber daya lainnya; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-
commerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha,
semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan
promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan,
manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi
termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor;
menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang
berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan
informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan
dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber
pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik,
manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis
lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan
pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan
manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional
untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk
organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online
untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan
program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran
dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan;
menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran
(exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk
untuk perusahaan industri dan komersial; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau
komersial; menyusun dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan
pelanggan CRM; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; nasehat manajemen; nasihat yang
berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan
transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem
telekomunikasi; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower
recruitment and outsourcing; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara
periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi
bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen program insentif; organisasi
dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang
sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau
usaha; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang untuk
tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran seni
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi peragaan busana untuk
tujuan komersial; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi, manajemen
dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pelelangan online; pemantauan efektivitas periklanan; pemasaran
layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan
melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai
jasa konsultasi di bidang periklanan; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan
buatan; pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis
efektivitas periklanan; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang
terkomputerisasi elektronik; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan
iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian di bidang manajemen
bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di
bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian
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dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, perantara penerbitan
dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengawasan manajemen bisnis; pengelolaan periklanan; pengembangan
konsep periklanan dan pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek
manajemen; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan
web untuk tujuan periklanan; pengkinian materi periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil
melalui internet / online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penulisan skrip untuk tujuan
periklanan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan,
pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran informasi bisnis dan komersil;
penyebaran materi iklan secara online; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan direktori
informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat
diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas
disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi dan layanan
konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di
bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek; penyediaan informasi
di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari database online;
penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen
melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai penjualan dan
urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan
informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-
commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan
dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras
suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan laporan bisnis dan / atau
komersial; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon
dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon
dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan
panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet;
penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyelenggaraan
acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan
periklanan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan ruang iklan online; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau
komersial; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain
yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli
barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer bekas; perdagangan mineral; perdagangan online;
perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon
untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang
lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran
dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan; perencanaan,
pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan; periklanan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran;
periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media
elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs
bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto
dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis
dan komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan laporan komersial;
perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan
para pelaksana perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen
dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; produksi iklan televisi, radio dan online; promosi bangunan
komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui
skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang
melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi
, melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan
pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi komersial
untuk pihak ketiga; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan untuk orang lain melalui skema
stempel perdagangan; promosi periklanan (sponsor); promosi secara daring (online); promosi, iklan, dan pemasaran situs web
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online; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; proyek manajemen
untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi
elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi
publikasi online; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online;
publisitas iklan industri dan komersial; radio, televisi, iklan daring (online); rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; riset pasar untuk
periklanan; riset pasar untuk tujuan periklanan; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari
basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis;
saran dan bantuan manajemen bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran
dan informasi terkait layanan pelanggan dan manajemen produk yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran yang berkaitan dengan manajemen dan
organisasi bisnis; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet;
skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon,
di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi
kompetisi permainan video; studi kelayakan komersial; studi pasar untuk tujuan periklanan; toko eceran; toko grosir online dan
layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang
elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun
secara langsung; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-
peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara
online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan
secara daring (online)===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Database online di bidang hiburan; Distributor perangkat lunak permainan; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial

televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi;
Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung; Instruksi keterampilan permainan; Jasa  penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal
online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying fox,
snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
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pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik
secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau
akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin,
buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat
diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub untuk tujuan
hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa kursus secara online;
Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus
hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi,
instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan pembentukan karakter (character building) SDM
perusahaan; Jasa pelatihan secara online; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan
pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio,
kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang
berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer;
Jasa pendidikan secara online; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog,
jurnal, dan publikasi lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel
bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop;
produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan,
yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan
informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang
menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu
telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan,
produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program
televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk
film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi
dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung
bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan
karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan
elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online;
penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film
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bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park;
jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku
komik; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan
dan olahraga; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Jasa
pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio,
program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan
olahraga snorkelling dan diving; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan konten permainan melalui online; Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih,
merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara;
Jasa penyediaan permainan komputer, permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh;
Jasa penyediaan permainan melalui internet; Jasa penyediaan website yang menampilkan informasi tentang entertainmen;
Jasa penyediaan  informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film,
acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga;
Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat hiburan di
koridor beratap; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan
online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan
melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi
bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa publikasi; Jasa publikasi
buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi
komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara
olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang
lain secara online melalui internet, selain publikasi teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman
hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan
voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa
hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video game; Jasa-jasa hiburan permainan video;
Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan,
termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang
disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Judul film (hiburan);
Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang
hiburan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan
alat luncuran; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan bantuan
untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial,
klub rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel;
Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot berkostum atau tim tari di pertandingan dan
eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang berhubungan dengan bola basket, acara
khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip
video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi,
petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet,
jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk
pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan
hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video;
Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dan pendidikan dalam
bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan  dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan
pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan;
Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data
interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip
video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan
informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang disediakan di acara olahraga; Layanan
hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya mengatur acara hiburan sosial; Layanan
hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara,
kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan
permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan
rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung,
tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang
ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari
konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan
umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video
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musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil
sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari,
karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh;
Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan
kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan video secara online;
Layanan klub penggemar (hiburan); Layanan konsultansi yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan manajemen acara
[organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang
berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara;
Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil
yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart,
sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara,
menunggang kuda; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup
(hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan,
budaya dan hiburan; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan penerbitan elektronik,
kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan
penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komputer global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual
pada situs web; Layanan permainan yang ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort;
Layanan ruang permainan; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Materi dan kurikulum pendidikan
yang tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Memberikan
informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara
online dari jaringan komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan,
menjangkau mereka untuk membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi
program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival,
kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik,
suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang
berupa permainan komputer dan permainan video; Mengatur dan menyelenggarakan konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur
kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi; Mengatur pameran,
kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur,
mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi,
kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung,
pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara dengan partisipasi penonton; Mengorganisir grup hiburan;
Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik secara langsung (live); Menyediakan
acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler
yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang
menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara
televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik,
film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan
komputer dan video, permainan video, para pemain permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video,
statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips) permainan video; Menyediakan database komputer secara online dalam
bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan
dan rekreasi; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan
pendidikan atau hiburan); Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game;
Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan
mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang
program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan
online; Menyediakan jasa-jasa permainan video melalui internet; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen
bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan;
Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang lain; Menyediakan layanan pengajaran
jarak jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para
pengguna jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari
semua tingkat kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan
interaktif yang tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan
permainan komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan
online di jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer
dan permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek;
Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi;
Merencanakan atau manajemen atas hiburan; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama
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atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan
hiburan; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Organisasi dari kompetisi-kompetisi
(pendidikan atau hiburan); Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian
Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan kamp yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik,
penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan
acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pemondokan untuk
keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online;
Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui Internet; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra artistik; Penerbitan buku tentang
madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita, informasi olahraga motor secara
elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Pengaturan acara hiburan;
Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar,
simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan dan
penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan;
Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan klub penggemar
untuk tujuan hiburan; Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan
tur untuk tujuan rekreasi dan kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual; Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan
dengan tema; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.;
Penyedia publikasi-publikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang
manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk
statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan
berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dari hiburan,
jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan
database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang menampilkan informasi terkait dengan
vendor-vendor pernikahan; Penyediaan gambar dan film karakter animasi  berbentuk serial televisi dan film melalui Internet,
jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi  berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan hiburan olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global;
Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua
melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang memungkinkan pelacakan
pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan mencocokan pemain
permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau
pendidikan; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi telepon
genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual melalui
jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik online;
Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan suatu situs web online yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu
di bidang olahraga motor; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi
komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis,
pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database,
pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak,
pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan  mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan;
Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi
(pendidikan dan hiburan), pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain;
Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan peralatan gim/permainan; Perantara
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan
manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial;
Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu
Kelapa; Permainan Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele;
Permainan Tumbuk-Tumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer,
permainan elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video
interaktif, permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-
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teki, dan permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif,
dan permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Pertunjukan musik,
tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; Pocis (Permainan); Presentasi video musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi dan
distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi,
televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan
elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik
dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi
dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet
menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen
permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi gambar bergerak, permainan dan video;
Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio,
rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan,
program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Program hiburan yang sedang
berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi
elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness)
terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan penyediaan permainan
komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan; Publikasi dengan media
elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui
jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi
hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang menyediakan
informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh); Publikasi game
komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi,
konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi panduan untuk game
komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya grafis orang lain
secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi visual; Publikasi teks
pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan
untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi
petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan majalah di bidang
hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Sarana pendidikan
hiburan dan rekreasi; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu); Slepetan (Permainan);
Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taplak (Permainan Anak); Taruhan olah raga online;
Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi); Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Ujian pendidikan secara online;
Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); agen
pemesanan untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); aktivitas rekreasi dan hiburan; distribusi konten digital
asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web
hiburan, dan outlet video-on-demand; fashion show (hiburan); game on-line; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan
visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan
dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan
dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan
dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan
dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan
dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat
liga bisbol fantasi; hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik
taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana;
hiburan dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan
dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola
Amerika; hiburan dalam sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game
yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik;
hiburan dalam sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser;
hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter
berkostum; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band
musik; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan
orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat
pertunjukan senam; hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat
pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan
dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi
teater; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang
sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam
sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga;
hiburan dalam sifat turnamen tenis; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian
pertunjukan hidup; hiburan di alam fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam
pertunjukan tari; hiburan di alam produksi teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat
hiburan; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan
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televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat
wisata lokal dan tempat-tempat menarik di sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya;
hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam
bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even
budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi;
informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi; informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga;
informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan
komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; jasa entertainmen, yaitu,
menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan
multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim
(streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman
hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video,
program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa
hiburan dalam bentuk penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam
bentuk pertunjukan langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan
musik; jasa hiburan wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan
drama melalui layanan streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa
film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu
menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang
ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu
menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang
ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu
menyediakan penggunaan sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak  realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang
menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu
serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu,
mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan
olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek
taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga
elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang
tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa
konsultasi di bidang hiburan; jasa konsultasi mengenai penyediaan publikasi secara elektronik; jasa pelatihan dan pendidikan
yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan,
budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni
populer; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian
pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa
pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna
dan iklan online; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa
penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi
dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang
tersedia dari suatu database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa produksi
hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi program televisi, yaitu,
menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa publikasi elektronik;
jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan luas, termasuk secara daring dan
melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes; jasa yang
menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi
komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan
pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan,
olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa
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hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film,
gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa
hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui internet
dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan
melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa perencanaan event (acara)
untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa/layanan
hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang
dimainkan melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming
konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas
tertambah (augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual
reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games),
hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten
realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya
(virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas
virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar
yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online;
jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang
ditentukan pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-
blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness),
tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis;
jurnal-jurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino,
permainan, dan layanan judi; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata;
keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; klub automotif (hiburan); komunitas di bidang olahraga dan hiburan;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; kursus pendidikan online dan layanan
pendidikan; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-
anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan arcade hiburan; layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality);
layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan fan club berkaitan dengan hiburan;
layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni
untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online
dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan
tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan game online; layanan hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan
pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal
menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan
dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira;
layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-
jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat
kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing; layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan
dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun;
layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi
program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film,
acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi,
ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di
alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan
disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan
disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan;
layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan
hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan
langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan
hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat
kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket
fantasi; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga
elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu,
memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik,
komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan
menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong
penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented
reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler
serta perangkat nirkabel lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh,
yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video
langsung yang dimainkan oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan
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penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu,
penyediaan rekaman musik live, komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video
melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan,
rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan;
layanan klub hiburan; layanan klub malam [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet;
layanan kurator museum; layanan museum; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan pemesanan
tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang
disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan
pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik; layanan
pendidikan, khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang
periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan
dengannya; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis
di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan penerbitan
elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan, kecuali
pencetakan; layanan pengaturan dan kordinasi hiburan atau klub; layanan penilaian pendidikan online; layanan perjudian
online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet; layanan
permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik yang
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah (augmented
reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara online dari
jaringan komputer; layanan perpustakaan online; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan
efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi perangkat lunak hiburan
multimedia; layanan pusat hiburan; layanan pustaka referensi online; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara
hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk hiburan; layanan taman hiburan; layanan video game disediakan
secara online dari jaringan komputer; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan pameran di bidang
hiburan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan tur museum dengan
pemandu untuk tujuan pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan
pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi di bidang
hiburan; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
hiburan dari indeks dan database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar
foto dan informasi audio visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara
elektronik; memberikan informasi hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan
melalui Internet; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband,
nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan
permainan komputer; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer dan perangkat
tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan
informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan
penumpang; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan
informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan
budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan video melalui jaringan komputer atau
komunikasi; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan
acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan
hiburan melalui situs web; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memproduksi film pita video
di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan
dan publisitas]; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan festival
film; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur
dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan diet;
mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang nutrisi
makanan; mengatur dan melakukan permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan
pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur
dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan kompetisi
langsung (live) yang berupa permainan video; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa
permainan video; mengatur dan mengadakan kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan
komputer; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan pameran
untuk tujuan hiburan; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur festival film; mengatur kompetisi
permainan komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau
hiburan; mengatur malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan
budaya dan hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan
kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan sepak bola; mengatur upacara penghargaan dan malam gala untuk tujuan
hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan;
mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan
pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial;
mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan
melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di
bidang bola basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan
melakukan kompetisi dan permainan atletik; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana;
mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir
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kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan
pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan acara hiburan
untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan; menyediakan bengkel online di bidang
makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan bengkel online di bidang nutrisi makanan;
menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah database online melalui jaringan informasi komputer
dan jaringan nirkabel.; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku komik dan novel grafis online, tidak dapat
diunduh; menyediakan buku komik online, tidak dapat diunduh; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk
penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi,
sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas
kasino dan permainan; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas museum
[presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme
park); menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan fasilitas untuk bermain game paintball;
menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
gambar dan video online; menyediakan game (permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game
komputer online dan game interaktif; menyediakan game poker online; menyediakan hiburan; menyediakan hiburan melalui
televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan melalui video podcast di bidang olah
raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan hiburan on-line; menyediakan hiburan on-
line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat turnamen game; menyediakan hiburan on-line di
alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi
global; menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan
aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi
mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan informasi online mengenai
permainan video; menyediakan informasi online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan
drama; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan
lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan karaoke online dengan
fungsi penilaian; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
kegiatan hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kelas online melalui forum online;
menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh
dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan
serial televisi dramatis; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet
online; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan hiburan dalam
bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak;
menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan hiburan
radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan perkemahan atletik
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket
[hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan permainan melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan lokakarya online di bidang
kesehatan; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh;
menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer; menyediakan
materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan

Halaman 1072 dari 1263



materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan;
menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran
online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan;
menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan penggunaan sementara game online yang
tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh; menyediakan
perangkat lunak permainan (game) online; menyediakan permainan (games) online; menyediakan permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan video;
menyediakan publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal
pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh,
dari Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi
elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat
diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa; menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang
permainan komputer; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan;
menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang
tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan
pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak;
menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal
dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan sebuah situs web (website) yang
menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan seminar
pelatihan online; menyediakan sesi tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak
komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser
web, dan perangkat elektronik; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya
yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa
informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan
dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan blog dan
publikasi yang tidak dapat diunduh berupa  artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web yang menampilkan konten
audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan
musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh; menyediakan suatu
pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam
sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan
sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang
mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara
hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan
video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video pembelajaran online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran
online, tidak dapat diunduh; menyedikan informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan,
olahraga dan budaya; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan;
menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis
dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri
hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif;
organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial; organisasi acara pendidikan dan
hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui Internet; organisasi
dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau
hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan;
organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua
yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini; organisasi kegiatan untuk
tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumah tangga dan
konsultasi di bidang ini; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi permainan
elektronik; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya;
organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan
dan kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi, produksi dan presentasi acara
untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival,
tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan
hiburan, budaya dan pendidikan; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan pameran,
peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan
layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara
budaya; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan
hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan
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permainan golf menggunakan simulator golf; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah
elektronik secara online; penerbitan buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku,
publikasi berkala, majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala;
penerbitan desktop elektronik; penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia;
penerbitan majalah; penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan
majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak
untuk permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi
jaringan, semua untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan
multimedia dari barang cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial,
peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang
berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia
yang berkaitan dengan game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara
multimedia; penerbitan panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi
elektronik; penerbitan suara, teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi,
proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengaturan
dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser
musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan
pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan pemberian penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan
(games), kontes dan kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta
pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan materi cetak
dan teks, selain teks publikasi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan teks tertulis, selain teks
publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi,
konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara
hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penulisan dan publikasi teks, selain teks
publikasi; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download; penyediaan berita secara
online; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan dan pengoperasian fasilitas
hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas hiburan untuk
pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk
komunikasi melalui telepon genggam; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan film,
gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan
konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui
Internet atau jaringan komputer global; penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan
game yang tidak dapat diunduh di Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik
melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan; penyediaan
informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang
tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan
lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi,
penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online,
jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter
animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan informasi mengenai permainan komputer dan
permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan permainan video; penyediaan
informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga
dan pendidikan.; penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video,
karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan musik online, tidak dapat
diunduh; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau budaya; penyediaan permainan interaktif multi pemain
melalui internet; penyediaan permainan komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal;
penyediaan permainan video online; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu
situs web; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang
tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak
dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak
dapat diunduh melalui jaringan nirkabel; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa
suatu serial televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
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dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara langsung di bidang perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan,
keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan suatu serial program televisi online
animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan
hiburan; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain,
alas kaki, dan pakaian; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film;
penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola  basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari dan
permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan;
penyewaan game kasino; penyewaan game komputer; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; penyewaan mesin dan peralatan hiburan; penyewaan mesin permainan video; penyewaan
mesin permainan video arcade; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan peralatan game;
penyewaan publikasi cetak; penyewaan rekaman audio  via online internet; penyewaan video game; perencanaan atau
publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah; perencanaan dan
pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; permainan komputer online
yang disediakan melalui situs web; persiapan teks untuk publikasi dalam bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan
program diet dan pengendalian berat badan; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi
pertunjukan hiburan langsung; produksi acara hiburan langsung; produksi acara permainan televisi; produksi dan distribusi
acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket,
even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh
dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan
distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet
dan peralatan lokal; produksi dan penerbitan musik; produksi dan penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui
jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi film rekaman video dalam bidang
pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas;
produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video
terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio
dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi
hiburan radio; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah,
realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi program televisi di bidang mode untuk
tujuan hiburan; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video realitas
virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; program televisi yang sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang
sedang berlangsung yang menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan,
program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; publikasi bahan/materi
pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan dalam bentuk
elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam bentuk
elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio; publikasi
buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan; publikasi
buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku pelajaran;
publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi buku,
majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
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ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; rekaman suara dan layanan
hiburan video; reservasi hiburan dan kesenangan; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan
kegiatan-kegiatan (Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam
(Hiburan); taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; taman-taman hiburan; teater,
musik, televisi, radio dan layanan hiburan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 01:06:27
540   EtiketJID2021084000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sahid Sudirman Center Lt. 23 Unit A&E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

PT Formasi Agung Selaras

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MENU RECYCLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih; hijau; kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,

sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa pendidikan kuliner; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Layanan hiburan yang
bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang
berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan
komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip
video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer
(layanan hiburan); Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global atau
internet; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi
nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga,
hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi,
budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer
atau Internet atau melalui program televisi atau radio; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui
media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang
disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui
Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; publikasi buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan,
selain teks publikasi, di Internet; publikasi majalah dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dalam bentuk
elektronik di Internet===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 01:41:22
540   EtiketDID2021084001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A.
The Procter & Gamble Company

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rr Diyah Ratnajati S.H.,M.LI.,M.H
Hadiputranto, Hadinoto & Partners  Pacific Century Place, Level 35  Sudirman
Central Business District Lot 10  Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VICKS IMMUNO COLD SHIELD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat pencegah batuk, obat untuk

mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; Sediaan-sediaan
untuk medis; obat tetes pereda batuk; obat-obat gosok yang mengandung obat; permen obat; sediaan dan bahan farmasi;
sediaan dan bahan obat; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan gangguan pernapasan; sediaan farmasi
untuk inhaler; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tetes; sediaan untuk mengobati masuk angin; semprotan tenggorokan
obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau terapeutik; sirup obat batuk; tablet hisap obat; vitamin dan suplemen vitamin===
===gula-gula tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 01:56:37
540   EtiketJID2021084002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pasar Minggu RT. 007/RW. 001, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HENDY TANNADY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Deddy Firdaus Yulianto  S.H., LL.M
AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor   (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CETP (Certified Excellent Trainer Professional)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CETP (Certified Excellent Trainer Professional) mempunyai arti Tersertifikasi Pelatih Luar Biasa
Profesional

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan;

Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 02:53:29
540   EtiketDID2021084003

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Netherlands
Unilever IP Holdings B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Wiku Anindito S.H.,
Hadiputranto, Hadinoto & Partners, Gedung Pacific Century Place Lt.35, Kawasan
SCBD Lot. 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REFRESH N COOL
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kolonye; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Penyegar udara ruangan; Produk penataan rambut; Sabun;

Sabun untuk keperluan binatu; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
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Sediaan penyegar udara; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan toilet tidak mengandung obat; bahan pewarna
rambut; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek;
cuci buah dan sayuran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deterjen; kapas untuk keperluan kosmetik;
kosmetik; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak esensial; pati cucian; pelembut kain;
penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan untuk membersihkan dan memoles; petroleum jelly untuk keperluan
kosmetik; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan cukur;
sediaan kondisioner kain; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan
pencuci piring; sediaan penghapus noda; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan rambut;
sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan
pribadi atau losion kosmetik; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 06:32:30
540   EtiketJID2021084004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Laguna Blok N1 No. 22-24 RT 004 RW 002, Jatikarya, Jatisampurna, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17435

Fenti Inova, SP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 7 OZ COFFEE + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai kopi; kafe; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 06:52:42
540   EtiketDID2021084005

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku personal  +  lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema

insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi;
Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon
genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak
komputer dan peralatan dan instrumen untuk digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer untuk
keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk
manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk
pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata
uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak
komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak untuk komputer; Program
komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas
keuangan (perangkat lunak); aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan
untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; perangkat keras dan lunak komputer untuk
manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer
untuk mata uang virtual; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak
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komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer untuk enkripsi;
perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak
komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer
untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk
pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak
komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang digital; perangkat lunak
komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak
komputer, direkam; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komunikasi komputer untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi
komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat
lunak manajemen dokumen; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat
lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat
lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat lunak sinkronisasi data; perangkat lunak untuk telepon komputer;
perangkat lunak utilitas komputer, dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer
untuk manajemen keuangan; produk perangkat lunak komputer; program dan perangkat lunak komputer; program komputer
(perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program perangkat lunak
komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 06:59:03
540   EtiketDID2021084006

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Fatiha No. 05 RT 003 RW 022, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17148

Dhenny Rahadianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D-H-E + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue kering (pastri); Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Teh Tarik; donat;

minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; pizza; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 07:12:14
540   EtiketJID2021084007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku personal  +  maskot
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU, BIRU, CREAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan; Jasa desain, pengembangan, peminjaman dan penyewaan

komputer dan peranti lunak komputer untuk layanan perbankan dan keuangan; Jasa pengembangan lingkungan virtual online
untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter
elektronik (jasa komputer); Jasa penyediaan mesin pencarian untuk mendapatkan data yang menampilkan informasi di bidang
berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; Jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan
transaksi, identifikasi, dan informasi keuangan; Layanan perangkat lunak sistem komputer; Penelitian di bidang manajemen
bisnis; Pengembangan manajemen bisnis standar sukarela; desain dan pengembangan perangkat lunak pengambilan data;
desain perangkat lunak basis data komputer; desain perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak sistem operasi;
hosting situs web online untuk membuat dan hosting situs web mikro untuk bisnis; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak
basis data; instalasi perangkat lunak basis data; instalasi perangkat lunak komputer; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi
komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan
menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi
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buku besar yang didistribusikan; konsultasi IT  di bidang manajemen hubungan pelanggan, keuangan dan administrasi,
sumber daya manusia, penggajian dan pemrosesan dokumen; konsultasi di bidang pemrograman dan pengembangan portal
e-bisnis; konsultasi perangkat lunak komputer; layanan komputer dan teknologi untuk mengamankan informasi pribadi dan
keuangan; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; layanan perangkat lunak yang tidak bisa diunduh yang berisi
informasi keuangan serta basis data catatan publik untuk digunakan sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda,
dan penilaian resiko korporasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak bisnis yang tidak dapat diunduh;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan
menghasilkan laporan; pembaruan perangkat lunak komputer; pembaruan perangkat lunak pengolahan data; pembuatan
perangkat lunak; pemeliharaan perangkat lunak basis data; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis data;
pengembangan perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak basis data komputer; pengembangan perangkat lunak
komputer; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk intelijen bisnis, wawasan proses bisnis,
anlisa data, manajemen informasi, manajemen pengetahuan, manajemen hubungan dengan pelanggan, serta sumber
perusahaan dan manajemen resiko; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk menyimpan,
mengelola, melacak, dan menganalisa data bisnis; penyediaan perangkat lunak aplikasi; penyediaan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat/nilai bisnis dan organisasi;
penyewaan perangkat lunak basis data komputer; penyewaan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat lunak
komputer untuk manajemen keuangan; penyewaan perangkat lunak untuk manajemen basis data; penyewaan perangkat
lunak untuk pemrosesan data; penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan; penyimpanan informasi bisnis secara
elektronik; penyimpanan informasi bisnis yang terkomputerisasi; penyimpanan informasi keuangan secara elektronik; rekayasa
Perangkat Lunak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 07:22:15
540   EtiketJID2021084008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku personal  +  maskot
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU, BIRU, CREAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran radio online; Jasa penyiaran televisi online; Jasa telekomunikasi,

yaitu, peringatan jaringan komunikasi global sehubungan dengan musik dan hiburan musikal; Jasa transmisi data dan/atau
informasi terkait transaksi keuangan elektronik; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada
internet dan media lainnya; Streaming rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat didownload
berupa musik dan hiburan musikal; layanan penyiaran video; menyediakan akses ke database dan direktori melalui jaringan
komunikasi untuk memperoleh data di bidang musik, video, film, kartun, buku, kartun, televisi, permainan, dan olahraga;
menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; pengiriman musik digital melalui
transmisi elektronik; penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan; penyiaran video,
penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan,
acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi
lainnya;; siaran audio dari kata yang diucapkan, musik, konser dan program radio; siaran musik; streaming audio; streaming
content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 07:34:36
540   EtiketJID2021084009

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku personal  +  maskot
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU, BIRU, CREAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global,
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layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi
global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi
pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan
layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk
melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan
pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan
keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan
keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan
nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan,
manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data
keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan,
menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan
yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan,
manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap
keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen,
penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi,
administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan
reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet
banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta,
perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses
pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik,
layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik
melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger
bisnis; Memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat
lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 07:42:18
540   EtiketJID2021084010

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku personal  +  maskot
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU, BIRU, CREAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel sehubungan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir

yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan
dengan perangkat lunak komputer; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; memberikan informasi
mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:07:54
540   EtiketD152021084011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjen Suprapto blok C No.4, RT. 000/ RW.000, Kelurahan Macege, Kecamatan
Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 92732

CV. GHONY AL MUBARAK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Geef1818
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:16:57
540   EtiketJID2021084012

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Mas, Komplek Rezeki, Blk. A No.12-12A, Sungai Panas, Kec. Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau 29444, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29444

PT Bersama Edukasi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: edunesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, merah, biru, hijau, ungu, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Kursus pendidikan desain; Kursus

pengembangan diri; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran,
konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan
pemasaran; kursus bahasa; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; layanan sekolah tari; mengatur dan melakukan kursus
pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan;
menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; program-program
diskusi dan kursus-kursus singkat; sekolah tari===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:21:17
540   EtiketDID2021084013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MELANO PAIR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
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concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik];
krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:26:04
540   EtiketJID2021084014

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingk. Pekayon 27 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan
Kota Mojokerto, Kota Mojokerto, Jawa Timur

Lutfi Bachtiar Ghozali

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zefina Hijab
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna dasar hitam, tulisan warna kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan toko grosir menampilkan kain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:29:57
540   EtiketDID2021084015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUBBLE SCENT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
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kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik];
krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:30:41
540   EtiketDID2021084016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku personal  +  maskot
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU, BIRU, CREAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema

insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi;
Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon
genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak
komputer dan peralatan dan instrumen untuk digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer untuk
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keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk
manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk
pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata
uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak
komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak untuk komputer; Program
komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas
keuangan (perangkat lunak); aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan
untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; perangkat keras dan lunak komputer untuk
manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer
untuk mata uang virtual; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak
komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer untuk enkripsi;
perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak
komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer
untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk
pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak
komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang digital; perangkat lunak
komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak
komputer, direkam; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komunikasi komputer untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi
komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat
lunak manajemen dokumen; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat
lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk manajemen informasi
pribadi, dan perangkat lunak sinkronisasi data; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak utilitas komputer,
dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; produk
perangkat lunak komputer; program dan perangkat lunak komputer; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh);
program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:33:45
540   EtiketJID2021084017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batununggal Mulia X No. 3, RT/RW 003 / 005, Mengger, Kec. Bandung Kidul,,
Kota Bandung.
, Kota Bandung, Jawa Barat, 40267

PT. Pasukan Digital Properti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ir. Emil Miraj M.T.
Jl. Trunojoyo No. 31, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Digisquad property
Merek Kata dan Lukisan

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

pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel,
resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep
timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan
bangunan pemukiman untuk orang lain; administrasi sewa guna real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan
sewa untuk real estat; analisis pemasaran real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan;
iklan real estat perumahan; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa waralaba, yaitu penawaran
assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan
perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub
malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor
timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik
memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk
jangka panjang untuk pihak lain; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel;
manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen penjualan real estat; mengatur dan melakukan
lelang real estat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan
administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; pelelangan properti; pemasaran
real estat; pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:35:03
540   EtiketDID2021084018

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT 02 RW 02 Desa Bocor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
Faza Mutaqin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pakistan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru, Orange, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:36:58
540   EtiketDID2021084020

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Kuyambut RT.001 RW.007 Kel. Tanjung Kamuning Kec. Tarogong Kaler ,
Kabupaten Garut, Jawa Barat

Yanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIKOYA
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:38:24
540   EtiketJID2021084021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan
Eisai R&D Management Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CogMate Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CogMate: merupakan sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Biru, pink, ungu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan kit pengembangan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk visi komputer,

pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma,
dan analisa data; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk komputasi
kognitif, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang
tidak dapat diunduh secara online; layanan penelitian, pengujian dan analisis ilmiah berbantuan komputer; menyediakan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menganalisa data media; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang disediakan melalui jaringan; menyediakan perangkat
lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; menyediakan program komputer di jaringan data; penyediaan penggunaan
sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan
presentasi pengetahuan; penyediaan perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan
perangkat lunak aplikasi online===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:41:48
540   EtiketDID2021084022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12, Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo Kec.Kembangan,
Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640

BUDIHARJO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCOLATTE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat memasak; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Dispenser air; Dispenser pengharum listrik; Jamban; Kakus

(WC); Ketel listrik; Kloset air; LAMPU HIAS; Matras-matras pemanas elektrik; Matras-matras tidur elektrik; Pemanas bantal
secara elektrik, bukan untuk tujuan medis; Pemanggang [peranti memasak]; Sterilisasi Peralatan Makan; adaptor toilet duduk
dan adaptor toilet duduk untuk anak-anak; alat listrik untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-
benda dengan efek penghilang bau; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan
uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan
uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat penyaringan dan sterilisasi air; alat penyeteril untuk botol susu bayi;
alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi untuk botol bayi; alat untuk penyaring air minum; aparat dan
instalasi memasak; aparat membersihkan udara; aparat pemanas ruangan; aparatur penghilang bau udara; aparatur sterilisasi
udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau air; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus
untuk memurnikan air keran; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak mandi; bola lampu LED;
botol air panas; dipasang kain selimut untuk botol air panas; dispenser disinfektan untuk toilet; evaporator; filter kopi, listrik;
ionizers air untuk keperluan rumah tangga; ketel uap; kipas angin listrik; kloset portabel dan sekali pakai; kompor gas; kompor
gas untuk keperluan rumah tangga; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor portable; kompor tekanan, listrik; kompor
untuk memasak, elektrik; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas portable; kursi toilet; lampu halogen; lampu
kuman untuk pemurni udara; lampu lampu; lampu pijar; lampu sepeda; lampu sorot; lemari display dipanaskan; lemari display
pendingin; lemari pendingin; light-emitting diode [LED] lampu; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit; mesin cuci
(washer) sayuran; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin pemanggang roti; oven microwave [aparat
memasak]; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pelembab udara; pemanas air listrik; pemanas elektrik untuk
botol bayi; pemanas, listrik, untuk botol minuman; pembilas closet; pembuat es; pembuatan es mesin; pemurni air untuk
keperluan rumah tangga; penanak nasi listrik; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin udara; pengaman
kursi toilet; pengering rambut; pengering tangan otomatis; penghangat handuk listrik; penghangat listrik untuk botol susu;
penghangat makanan listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring listrik; penutup bak mandi; peralatan kamar
mandi; peralatan memasak, listrik; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau
(deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan untuk bak cuci, bak dan bak
mandi; perangkat pensterilisasi di perjalanan untuk peralatan makan dan botol susu bayi; saringan udara untuk alat pendingin
udara; selimut pelindung keselamatan anak untuk spouts bathtub; sterilisasi sayuran dengan pembilas; sterilisasi susu;
sterilisasi uap untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk botol susu; sterilisasi untuk keperluan rumah tangga;  alat
sterilisasi air;  bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi;  ketel air dan pendingin air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:44:02
540   EtiketDID2021084023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG DANTA SMART SPACE B,  JL. PADANGMEKAR BARAT NO. 9,
PADANGSAMBIAN, Kota Denpasar, Bali, 80117

CV. PRIMA DEWATA LIQUINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AM  PRIMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU  dan  HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===antimikroba; bakteri untuk pengolahan air limbah; benih mikroorganisme selain untuk pemakaian medis dan kedokteran;

kultur bakteri untuk pengolahan air limbah; mikroorganisme untuk digunakan dalam pengolahan air===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:48:06
540   EtiketDID2021084024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bubble Scent Technology
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik];
krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; toner wajah kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:50:28
540   EtiketDID2021084025

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. GRAHA METROPOLITAN DE SOPHIA SUITE NO. 68 M, KEL. HELVETIA
KEC. SUNGGAL, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

KAMALUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lilin mainan; Mainan malam (clay for toys); Mainan yoyo; alat-alat olahraga; barang-barang senam dan olahraga; blok

bangunan [mainan]; blok mainan; bola mainan; bola olahraga; bola untuk permainan; boneka (dolls); dam [permainan]; drone
[mainan]; gasing (mainan); kartu permainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan
mainan mengunakan aki (accu); kereta mainan; kotak peralatan pancing [alat memancing]; mainan *; mainan aksi; mainan
aksi listrik; mainan bayi; mainan elektronik; mainan fidget spinner; mainan karakter plastik; mainan konstruksi; mainan kotak
pasir; mainan mandi tiup; mainan pendidikan; mainan plastik; mainan untuk anak-anak; mainan yang dioperasikan secara
elektronik; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil mainan mengunakan aki (accu); motor
mainan menggunakan aki (accu); naik mobil mainan; pedang mainan; pengendali untuk mobil mainan; pengontrol untuk
pesawat mainan; permainan bangunan; permainan catur; permainan dan alat-alat permainan; permainan kartu; pesawat
terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pistol mainan; robot mainan; sarung tangan olahraga; senjata mainan;
sepeda model skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; skuter [mainan];
tempat tidur boneka; topeng [mainan]; trek balap [mainan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:54:25
540   EtiketDID2021084026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DNA REPAIR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
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kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik];
krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:59:20
540   EtiketJID2021084027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SILATURAHIM RESIDENCE 2 NO. 12 JL. LAME KALI MAGGIS RT.002 RW.005
KELURAHAN JATIKARYA, KECAMATAN JATISAMPURNA, 17435, Kota Bekasi,
Jawa Barat

BUDIMAN SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAVALAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:59:51
540   EtiketDID2021084028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLOOM LASTING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
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Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik];
krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 08:59:51
540   EtiketD222021084028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Sumur Wetan Rt.003 Rw.007 Kel Sukasono, Kec. Sukawening, Kab. Garut, Jawa
Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 44184

IDA FARIDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mhslimix
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih,
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu pelangsing; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman pelangsing; Minuman untuk

digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing
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tubuh; kapsul pelangsing; obat-obatan pelangsing tubuh; pil pelangsing; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan
pelangsing untuk tujuan medis; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); teh pelangsing untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:06:25
540   EtiketDID2021084029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. GRAHA METROPOLITAN DE SOPHIA SUITE NO. 68 M, KEL. HELVETIA
KEC. SUNGGAL, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

KAMALUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOPSTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, KUNING, MERAH MUDA, BIRU, CREAM
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lilin mainan; Mainan malam (clay for toys); Mainan yoyo; alat-alat olahraga; barang-barang senam dan olahraga; blok

bangunan [mainan]; blok mainan; bola mainan; bola olahraga; bola untuk permainan; boneka (dolls); dam [permainan]; drone
[mainan]; gasing (mainan); kartu permainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan
mainan mengunakan aki (accu); kereta mainan; kotak peralatan pancing [alat memancing]; mainan *; mainan aksi; mainan
aksi listrik; mainan bayi; mainan elektronik; mainan fidget spinner; mainan karakter plastik; mainan konstruksi; mainan kotak
pasir; mainan mandi tiup; mainan pendidikan; mainan plastik; mainan untuk anak-anak; mainan yang dioperasikan secara
elektronik; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil mainan mengunakan aki (accu); motor
mainan menggunakan aki (accu); naik mobil mainan; pedang mainan; pengendali untuk mobil mainan; pengontrol untuk
pesawat mainan; permainan bangunan; permainan catur; permainan dan alat-alat permainan; permainan kartu; pesawat
terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pistol mainan; robot mainan; sarung tangan olahraga; senjata mainan;
sepeda model skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; skuter [mainan];
tempat tidur boneka; topeng [mainan]; trek balap [mainan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:07:28
540   EtiketJID2021084030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: UJUNG MENTENG RT. 010, RW. 001, KELURAHAN UJUNG MENTENG, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13960

LUTFI HAKIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORUM BETAWI REMPUG (FBR)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FBR berarti Forum Betawi Rempug
591 Uraian Warna : Warna Hijau melambangkan kesejukan dan kenyamanan.
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Organisasi sosial kemasyarakatan; Sosial kemasyarakatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:10:06
540   EtiketDID2021084031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bloom Lasting Technology
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik];
krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:22:00
540   EtiketDID2021084032

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12, Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo Kec.Kembangan,
Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640

BUDIHARJO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BABYDOES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penghisap debu secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dan perlengkapan tidur;

Filter kantong debu vaccum; Juicer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; Kantong-kantong untuk alat penghisap debu elektrik
(menggunakan tenaga listrik); Mesin Cuci; Mesin cup sealer; Mesin pencuci piring otomatis; Mesin penghisap udara; Mesin
press; Mesin setrika untuk pakaian; Pencacah daging (mesin); Penggiling kopi elektrik dengan alat takar; blender makanan,
listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman; filter debu dan kantong untuk
penyedot debu; gunting [mesin]; gunting, listrik; juicer jeruk, listrik; juicer listrik; jus buah extractors, listrik; kantong kertas untuk
penyedot debu; kantong plastik untuk penyedot debu; kocokan telur, listrik; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan bahan
makanan; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan buah-buahan; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan sayuran;
mesin cuci listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin cuci pakaian; mesin cuci sayur [mesin]; mesin dry-cleaning; mesin jus
elektrik; mesin parutan kelapa listrik; mesin pembuat susu kedelai; mesin pemotong; mesin pemotong daging untuk keperluan
rumah tangga; mesin pemotong padi; mesin pemotong roti; mesin pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong, pencacah dan
pengiris makanan untuk keperluan industri; mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga; mesin pengepres pakaian,
listrik; mesin penyaringan; mesin press setrika pakaian; mesin untuk pengolahan buah-buahan; mesin untuk pengolahan
sayuran; mesin untuk pulp pengolahan buah; mixer makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mixer, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; parut, listrik; pel uap, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pembersih vakum listrik untuk keperluan
rumah tangga; pembuka kaleng listrik; pemeras buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemeras sayur dan buah yang
dioperasikan dengan listrik dan daya; penajam pisau, listrik; pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling
daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling kopi, listrik; penggiling makanan, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; pengolah makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengupas buah listrik; penyedot debu; penyedot debu
untuk keperluan rumah tangga; penyedot debu untuk mobil; peralatan pembersih menggunakan uap; pompa air untuk unit
penyaringan air; rak pencuci piring [bagian dari mesin pencuci piring]; robot untuk melakukan pekerjaan rumah (untuk
keperluan rumah tangga); robot untuk membersihkan; sealer vakum listrik makanan; selang penyedot debu; setrika uap putar,
portable, untuk kain; sikat untuk penyedot debu; squeezers buah listrik; tas penyedot debu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:22:05
540   EtiketDID2021084033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Pluit Junction SH-03 St.Pluit Raya No.1 Jakarta Utara Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440

Alihan Tjohjono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ecobrio
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : biru,kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===suplemen untuk udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:26:59
540   EtiketJID2021084034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN CITRA DIAMOND REGENCY, TEMU, PRAMBON, KABUPATEN
SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61264

CV. MITRA BALAKOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Stefanus Kurniawan Darmadji S.H.,
Ruko Mangga Dua, Blok B2 No. 7, Jl. Jagir Wonokromo 100, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MITRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan bahan bangunan; Supermarket bahan bangunan; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa eceran

atau jasa grosir untuk bahan bangunan; jasa toko besi dan bahan bangunan; toko bangunan; toko eceran bahan
bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:29:10
540   EtiketDID2021084035

730 Nama Pemohon : Lenny Gunaya
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Alamat Pemohon : Jl. Guntur No.194 RT.004 RW.003 Kel. Kota Wetan Kec. Garut Kota , Kabupaten
Garut, Jawa Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Valbiev
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Muda, Coklat Tua, Putih, Hitam, Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); kue basah; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:29:47
540   EtiketDID2021084036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Swadarma Raya No.4 , RT/RW 005/02 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Advanced Beauty Match
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pembersih kepala magnetik; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things

[IoT]; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis
pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; groupware
komputer; handset telekomunikasi seluler; hard drive untuk komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; kartu grafis
komputer; kaset game komputer; keyboard komputer; label dengan kode yang dapat dibaca mesin; layar radiologi untuk
keperluan industri; meter daya frekuensi radio; mikrofon handsfree untuk ponsel; modem; modulator frekuensi radio; monitor
[perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; motherboard komputer; operator data yang dapat
dibaca mesin direkam dengan program; pencari jangkauan; penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penyelenggara
pribadi yang terkomputerisasi; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan interpretasi simultan; perangkat keras dan
lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan
lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras penyimpanan komputer
[NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi untuk
digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan
pelatihan; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat
lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan
jaringan global; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat memori komputer; perangkat telekomunikasi seluler;
ponsel [perangkat telekomunikasi]; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; radio;
repeater frekuensi radio; sakelar jaringan komputer; server jaringan komputer; set radiotelegraphy; set telepon radio; sistem
operasi komputer; smartphone modular; unit penyimpanan hard disk drive miniatur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:35:56
540   EtiketDID2021084037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Swadarma Raya No.4 , RT/RW 005/02 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT Paragon Technology and Innovation
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Advanced Shade Match
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pembersih kepala magnetik; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things

[IoT]; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis
pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; groupware
komputer; handset telekomunikasi seluler; hard drive untuk komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; kartu grafis
komputer; kaset game komputer; keyboard komputer; label dengan kode yang dapat dibaca mesin; layar radiologi untuk
keperluan industri; meter daya frekuensi radio; mikrofon handsfree untuk ponsel; modem; modulator frekuensi radio; monitor
[perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; motherboard komputer; operator data yang dapat
dibaca mesin direkam dengan program; pencari jangkauan; penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penyelenggara
pribadi yang terkomputerisasi; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan interpretasi simultan; perangkat keras dan
lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan
lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras penyimpanan komputer
[NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi untuk
digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan
pelatihan; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat
lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan
jaringan global; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat memori komputer; perangkat telekomunikasi seluler;
ponsel [perangkat telekomunikasi]; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; radio;
repeater frekuensi radio; sakelar jaringan komputer; server jaringan komputer; set radiotelegraphy; set telepon radio; sistem
operasi komputer; smartphone modular; unit penyimpanan hard disk drive miniatur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:38:30
540   EtiketJID2021084038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SALEMBA TENGAH IX NO. C121A, RT.003, RW. 04, KELURAHAN PASEBAN,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10440

IBRAHIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPERASI JASA JAKARTA TENTRAM SEJAHTERA (JTS)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : JTS berarti Jakarta Tentram Sejahtera
591 Uraian Warna : Warna Orange berarti kegembiraan dan kreativitas. Orange mempromosikan rasa kesejahteraan dan energi emosional yang

harus dibagi seperti kasih sayang, gairah dan kehangatan.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Koperasi perdagangan; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:43:21
540   EtiketDID2021084039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prepedan Dalam No 66, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
PT Suryamas Food Industry, Jefferson Antonio
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Udang Mas
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:43:50
540   EtiketJID2021084040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bellezza Permata Hijau Office Walk, Lantai 2 No. 282, Jl. Letjen Soepeno No. 34,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12210

PT. PUF STRATEGI GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Nugraha S.H.,
Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AFLO Store
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;

Administrasi kantor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam
bidang medis dan perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut melalui website; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa
toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan
pada rokok elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Layanan grosir dan eceran di
bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
pemrosesan kantor; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Pemasaran melalui media elektronik;
Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait
dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai
untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Periklanan, pemasaran dan layanan
promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis;
Saran manajemen pemasaran; Toko Eceran Elektronik; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; analisis pemasaran; bantuan pemasaran; bisnis pemasaran; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; fungsi
kantor; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial;
informasi pemasaran; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-
barang keperluan perokok, korek api; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa periklanan dan pemasaran
online; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek,
penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar
ritel; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi periklanan dan pemasaran; layanan
eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan iklan dan
pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran
bergerak; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan konsultasi bisnis dan
pemasaran; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran
dan riset pasar; layanan pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
tembakau dan barang-barang keperluan perokok; management kantor; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar;
membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan informasi di
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bidang pemasaran; memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media
sosial; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan
klaim uang oleh komputer; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat
lunak; pemasaran langsung; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran toko; pemasaran, riset
pasar dan analisis pasar; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain;
penelitian pemasaran; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; pengembangan strategi dan konsep pemasaran;
penyebaran materi pemasaran; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyelenggaraan survei riset pemasaran; periklanan,
pemasaran, riset pasar; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan survei pemasaran;
promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi, iklan, dan
pemasaran situs web online; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites;
riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pemasaran; toko; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:44:45
540   EtiketDID2021084041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Lembu Rt 000 Rw 000 Kel Tempe Kec Tempe Kab Wajo Sulsel, Kabupaten Wajo,
Sulawesi Selatan

Hj Kasmi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rafanda Syar'i by emy
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:48:33
540   EtiketJID2021084042

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 1 Andrews Terrace, Singapore , 757417
SABRINA GOUW LI SUAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Robin Riduan S.H., M.Kn
Citra Raya Jalan Verdi Barat Blok E2/40

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCENT BEAUTY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Baby dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; jasa perawatan pribadi

(perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); konseling medis; layanan medis dan perawatan
kesehatan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon
tata rambut dan panti pijat; penyediaan informasi medis; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan
kecantikan untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:49:29
540   EtiketDID2021084043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Paspan Rt.2 Rw.2 Kecamatan Glagah Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur, 68432

Nur Hasan, H

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata dan Lukisan
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Beras Punel Naga
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:51:51
540   EtiketJID2021084044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Byzantium Cluster Perum Legenda Wisata, Gunung Putri, Bogor , Kabupaten Bogor,
Jawa Barat

PT. Sekolah Koding Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Triayu Ratna Dewi S.H., M.H.
TRIAYU DEWI PATENT, Komuna Space Metropolitan  Tower lantai 13 A, Jl. RA
Kartini TB Simatupang Kav 14  Cilandak Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUKISAN LOGO SKODI
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan komputer dan video

dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar permainan komputer
dan video; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis
data komputer atau jaringan komunikasi global; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program permainan
komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; layanan pelatihan di bidang pengembangan perangkat lunak
komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pelatihan pendidikan komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 09:58:44
540   EtiketJID2021084045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUNTEN DUKUH JOMBLANGAN NO. 028, RT.008/RW.032,  KECAMATAN
BANGUNTAPAN, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55198

ARINA PRAMUDITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
Ruko Modern Land Blok AR No. 24, 3rd Floor Jl. Ruko Modern Land, Tangerang,
Kota Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: W.LOOK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Perawatan kebersihan dan kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; Salon perawatan kulit;

higienis dan perawatan kecantikan untuk manusia; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan,
kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan,
kosmetik); jasa perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan
perawatan kecantikan); jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa spa, yaitu, jasa
kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa terapi dan
perawatan kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan
kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan
konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan
kecantikan; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan untuk hewan; layanan perawatan kesehatan dan
kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon
tata rambut dan panti pijat; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon perawatan kulit; memberikan informasi
tentang kecantikan; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit;
menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan
kecantikan melalui internet; perawatan kecantikan kaki; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan
kecantikan untuk manusia===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:03:56
540   EtiketDID2021084046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Ville Blok BG No. 26, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. PRIMA MITRAINTI SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRIMALINK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali suara; perangkat set top box untuk memungkinkan streaming materi

audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; set-top box yang
menggabungkan sistem pengenalan suara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:05:30
540   EtiketDID2021084047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12, Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo Kec.Kembangan,
Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640

BUDIHARJO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BABYDOES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu

dan sendok); Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat; Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku, listrik atau non-listrik;
Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Setrika Uap yang
dihasilkan dari gas; Shredders sayur, tangan-dioperasikan; alat cukur; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan
non-listrik untuk pedicure; alat pengiris sayuran (non-listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan
dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; alat tangan listrik untuk tato; alat-alat tangan multifungsi;
dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; garpu; garpu kue; garpu salad; gunting jenggot, non-listrik; gunting kuku;
gunting kuku bayi; gunting rambut; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; gunting serbaguna; gunting
untuk anak-anak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk memotong rambut; gunting*; helikopter sayuran; kikir
kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; mandolines untuk sayuran mengiris; pelunak daging dalam bentuk palu dapur;
pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengupas sayuran [alat-alat tangan];
penjepit dan pinset kutikula; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); pinset; pinset rambut menghapus; pisau *; pisau
buah; pisau cukur; pisau dapur; pisau lipat; pisau meja; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok
untuk bayi; pisau plastik; pisau roti; pisau rumah tangga; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau-pisau cukur
listrik dan gunting-gunting rambut listrik; sendok *; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok es krim; sendok garpu plastik;
sendok garpu, garpu dan sendok; sendok plastik; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anak-anak;
setrika uap listrik; shredders daging [alat-alat tangan]; slicers keju; slicers pizza; slicers sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:07:24
540   EtiketJID2021084048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rinjani No. 16 RT.003 RW.008, Lempongsari, Gajah Mungkur, Kota Semarang –
Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50231

TEDDY AGUNG TIRTAYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : RAKAS.ID + GAMBAR
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi dan manajemen usaha; Agen-agen Penjualan Elektronik; DEPARTMENT STORE; Jasa -penyediaan, -

penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa perdagangan besar alat listrik;
Pengecer barang-barang; Penjualan grosir barang-barang; Peragaan barang; Supermarket bahan bangunan; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko serba
ada; Toko yang melayani penjualan mesin; agen impor-ekspor; fungsi kantor; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa
penjualan perabot rumah tangga; jasa toko besi dan bahan bangunan; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan
listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; penelitian pemasaran;
penjualan spareparts kendaraan bermotor; penyewaan mesin dan peralatan kantor; supermarket; supermarket peralatan dan
perlengkapan pertukangan; toko bangunan; toko eceran bahan bangunan; toko online; toko online dan offline untuk barang-
barang elektronik.; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko spareparts dan
akesoris kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:07:27
540   EtiketDID2021084049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JELAMBAR FAJAR NO.2 RT.002 RW.017 KEL. PEJAGALAN, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

HERDIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 小兔子 (XIAU TUZI)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KELINCI KECIL
591 Uraian Warna : Merah Salem,Coklat,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bagian

sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bedong; Celana; Celana Cekak
Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana
jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang
dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk
jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana
pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan
dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cukin; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gurita (Korset); Ikat kaos kaki
elastis; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jumpsuit untuk anak-anak; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu);
Kaos Promosi; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kemeja (lengan pendek); Kemeja
Hawaii; Kulit bagian atas sepatu; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria
Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama,
pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian jadi untuk pria-
wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket,
kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam
wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap
keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan,
celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus,
blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat
untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
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celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pelindung ujung sepatu; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup
kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan
tangan; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain
untuk bagian tumit kaos kaki; Rok Luar; Sarung tangan bayi; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot
musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi;
Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai;
Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal
dari rumput esparto; Sileuweu (Celana); Sol sepatu; Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai
tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari
kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tudung (Topi); Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; alas kaki, termasuk
sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak
khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan
sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian dan
perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu,
penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju kaos bertopi; baju memancing;
bando; bando [pakaian]; beha dan miniset; bingkai topi [kerangka]; bootee (sepatu bayi wol); bra; bra menyusui; celana;
celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana
bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki
(stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam
wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik;
celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat
seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging;
celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana
olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor];
celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang
untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang
yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin;
celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba;
celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana
pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan
karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana
pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk
orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana
plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard;
celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana
trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk
wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek plastik; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat
untuk melekat pada sepatu olahraga; dasi; dasi kupu-kupu; daster; flat balet [sepatu flat]; gaun; gaun untuk anak-anak;
gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian
dari pakaian]; jaket; jaket dan celana tahan air; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju
hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas
hujan setelan; jumpsuits [pakaian]; kancing untuk sepatu bola; kaos; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos
kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana panjang; kaus kaki
panjang, kaus kaki dan celana ketat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja
berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase;
kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga
kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; ketuk celana; korset; legging [celana panjang];
legging menjadi celana panjang; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis
pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; manset lengan
kemeja; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; miters [topi]; pakaian
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bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian formal untuk pria; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian
luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian rajut dalam
jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian
renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai untuk pria; pakaian tahan
air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria;
pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian
untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita;
pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-
shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; pelindung kaki
(celana); pelindung tumit untuk sepatu; penguat untuk sepatu; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi
(bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan
lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan
sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama;
piyama bayi; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; puncak topi;
replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; rok; rok celana; rok dalam; rok pendek; rompi;
sandal balet [sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; selempang untuk dipakai; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu
Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk
sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda;
sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet;
sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu
bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan
sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing;
sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk
pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington
[wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot
yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu
dansa ballroom; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu
gunung; sepatu gurun; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk
sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki
lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki];
sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap
bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap
air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel;
sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform;
sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu
senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu
tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-
anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian
santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet;
pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli
kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk
wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; setelan
celana untuk wanita; setelan pakaian formal wanita; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sol [untuk sepatu dan sepatu
bot]; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; stoking;
stoking dan celana ketat tipis wanita; suge-gasa [topi topi]; syal; tali celana; tali sepatu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot
berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki
lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil
yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan;
topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi
militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta
[pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top;
topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang
dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi
memuncak, dan topi rajutan; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gunawan Bagaskoro S.P.
Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AER + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Pompa air  ; diafragma pompa; impeller pompa; katup [bagian pompa]; katup

kontrol pompa; pompa [mesin]; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa air untuk mandi; pompa hidrolik;
pompa hisap; pompa putar; pompa saringan; pompa ulir; pompa vakum [mesin]; pompa, listrik; poros untuk pompa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:08:47
540   EtiketDID2021084051

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA HAJIMENA NO. 6 PEMANGGILAN, KEC. NATAR KAB. LAMPUNG
SELATAN, LAMPUNG, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung

PT. ANDALL HASA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANDALL PLUS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-

sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic
ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-
obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Bahan pembasmi kuman; Binatang perusak; Hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit;
Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan untuk
penggunaan pertanian; Karbol wangi pembasmi kuman; PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi kuman untuk pertanian; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Reagen-reagen diagnostic dan
sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan
disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menghancurkan
fungisida, virus, bakteri; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur,
herbisida; Sediaan-sediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-sediaan Vitamin, mineral-
mineral, atau substansi-substansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan atletik dalam bentuk bubuk-
bubuk, kapsul-kapsul, tablet-tablet dan cairan-cairan; amalgam gigi; amalgam gigi emas; anestesi gigi; antibiotik untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi;
bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan pencetak gigi; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan
serangga yang merugikan; calomel [fungisida]; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan
dan instrumen gigi dan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan
hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga;
fungisida, herbisida; herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan
rumah tangga; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; kain kasa untuk
pembalut; kedokteran gigi; keramik gigi; kertas untuk plester mustard; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; obat-obatan untuk
keperluan gigi; paduan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan logam untuk
penggunaan gigi; pasta gigi obat; pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pembalut luka; pembalut wanita;
pembalut, kedokteran; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pemoles gigi; pencucian anjing [insektisida];
pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk
perawatan luka; perekat gigi; pernis gigi; pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk
keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; pita/plester elastis untuk
keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk
keperluan medis yang dapat dicetak; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester jagung; plester medis;
plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk
keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk
keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk pembalut; plester-plester yang
mengandung obat; porselen untuk protesa gigi; primer logam untuk keperluan gigi; resin gigi untuk jembatan sementara,
mahkota dan pelapis gigi; rodentisida; sampo hewan insektisida; sapuan ternak [insektisida]; sediaan farmasi untuk keperluan
gigi; sediaan insektisida; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi
binatang perusak; semen gigi; senyawa restorasi gigi; tag telinga insektisida untuk ternak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:08:52
540   EtiketDID2021084052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: perum firdaus mansion blok E/4-5, Pulo Lor - jOMBANG, Kabupaten Jombang, Jawa
Timur

Eky Putri Larasati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: rakuti
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana pelindung kaki; celana kasual; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju];

gaun seremonial untuk wanita; pakaian santai; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:12:33
540   EtiketD222021084053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kembang Putihan RT.005/RW.000 Kel./Desa Guwosari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul,
D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55751

HAFIDH DODY PRASETYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOTANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu; Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Robot pengantar yang berkendara secara otomatis; mobil robot; robot transportasi; robot transportasi tak berawak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:17:00
540   EtiketDID2021084054

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Ville Blok BG No. 26, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. PRIMA MITRAINTI SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IOTO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memanaskan makanan menggunakan kombinasi udara dan uap; Kombinasi pengering mesin cuci-; Regulator

gas; Regulator gas untuk jaringan gas bumi rumah tangga; aparat AC untuk keperluan rumah tangga; bak cuci untuk didapur;
freezer listrik untuk keperluan rumah tangga; humidifier untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk keperluan rumah
tangga; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; ionizers udara rumah tangga; kipas listrik untuk keperluan rumah tangga;
kompor; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor listrik; kulkas listrik untuk
keperluan rumah tangga; lampu akuarium; lampu halogen; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu lampu; lampu
lampu LED; lampu langit-langit; lampu pijar; lampu sorot; lampu untuk penggunaan outdoor; lemari es pendingin untuk
keperluan rumah tangga; light-emitting diode [LED] lampu; mesin cuci (washer) sayuran; mesin kopi listrik untuk keperluan
rumah tangga; mesin untuk mandi yang memakai tenaga listrik untuk bagian bawah tubuh untuk keperluan rumah tangga;
oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk
penggunaan rumah tangga; penanak nasi listrik; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga; pengukus nasi
menggunakan listrik; peralatan elektrotermik rumah tangga; perlengkapan lampu; piring panas listrik untuk keperluan rumah
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tangga; roaster listrik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:18:53
540   EtiketDID2021084055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Talavera Suite Lt. 15 Talavera Office Park Jl. TB Simatupang No. 22-26, Jakarta
Selatan 12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT Solusi Bangun Beton, PT Semen Indonesia Beton

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LocooCrete
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam  C:0 M: 0 Y: 0 K: 100
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangunan bukan logam, bahan-bahan dan produk-produk konstruksi dan lansekap; Buis beton; Pagar Panel Beton; Pipa

Beton; Precas Beton; bahan bangunan beton; bahan batu untuk digunakan dalam konstruksi lantai; bahan konstruksi
bangunan k; bahan konstruksi tahan api, bukan dari logam; balok beton; bangunan atau struktur yang bisa diangkut, bukan
dari logam; bangunan, bukan dari logam; batu bata beton; beton; beton industri untuk digunakan dalam pekerjaan teknik sipil;
beton siap pakai; dinding beton; dinding beton untuk bangunan; dinding penahan beton; elemen bangunan beton; lantai beton;
panel beton; pilar beton; tangga, bukan dari logam, untuk digunakan dalam bangunan; tiang jendela, bukan dari logam; trotoar
beton===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:21:14
540   EtiketDID2021084056

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GONDANGMANIS Rt/Rw 002/007 Kel/des gondangmanis kecamatan Bae,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59327

Joko Budi Wiryono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Teh Logi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===ekstrak teh untuk industri makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:24:25
540   EtiketJID2021084057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PAKUAN REGENCY LINGGA BUANA BLOK C VI/30 RT.002/007 KEL.MARGAJAYA
KEC. BOGOR BARAT KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat,
16111

GALIH KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXIMA DENTAL CARE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH,HIJAU DAN BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dokter gigi; Rumah sakit; jasa klinik; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; layanan apotek apotek; layanan dokter

gigi; layanan klinik gigi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:24:31
540   EtiketDID2021084058

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PANJUNAN 1/74 RT. 020 RW.003 KEL. BULUSIDOKARE KEC. SIDOARJO,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

ILMIA ZILVA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOLLY MASK ME + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Kapas Pembersih; Kosmetik untuk spa;

Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap
interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu pembersih pra-
dibasahi; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; colognes, parfum dan kosmetik; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan pembersihan; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet
pengkilap bibir; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah kosmetik;
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
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tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan bibir
(kosmetik); racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun; sabun-
sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan
untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi udara
untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan
krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; serum kulit
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tablet pembersih
gigi tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk
pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:24:58
540   EtiketJID2021084059

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 25 Unit 25-102, Kawasan District 8 Jl. Jendral Sudirman
Kav.52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT IMPACT CREDIT SOLUTIONS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nikel
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global,

layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi
global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi
pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan
layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk
melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan
pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan
keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan
keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan
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nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan,
manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data
keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan,
menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan
yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan,
manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap
keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen,
penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi,
administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan
reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet
banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta,
perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses
pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik,
layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik
melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger
bisnis; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan
reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi
garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan
konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi
dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi
asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim
asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait
asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban,  penyedia
portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan,
kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan
pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet
untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan
konsultasi investasi, layanan manajemen investasi,  broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal, analisa
keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker
keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi
portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih
instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan
pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial
media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan
indeks,  Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan),
manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran,
pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; konsultasi
pinjaman keuangan; memberikan pinjaman sementara; memfasilitasi pinjaman antara peminjam dan investor; menyediakan
fasilitas pinjaman dan kredit; menyediakan layanan pinjaman keuangan untuk pihak ketiga; penyediaan kredit modal kerja dan
pinjaman dalam segala jenis; pinjaman dengan jaminan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:33:52
540   EtiketDID2021084060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Swadarma Raya No.4 , RT/RW 005/02 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Advanced SkinTech
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pembersih kepala magnetik; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things

[IoT]; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis
pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; groupware
komputer; handset telekomunikasi seluler; hard drive untuk komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; kartu grafis
komputer; kaset game komputer; keyboard komputer; label dengan kode yang dapat dibaca mesin; layar radiologi untuk
keperluan industri; meter daya frekuensi radio; mikrofon handsfree untuk ponsel; modem; modulator frekuensi radio; monitor
[perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; motherboard komputer; operator data yang dapat
dibaca mesin direkam dengan program; pencari jangkauan; penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penyelenggara
pribadi yang terkomputerisasi; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan interpretasi simultan; perangkat keras dan
lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan
lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak
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komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras penyimpanan komputer
[NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi untuk
digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan
pelatihan; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat
lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan
jaringan global; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat memori komputer; perangkat telekomunikasi seluler;
ponsel [perangkat telekomunikasi]; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; radio;
repeater frekuensi radio; sakelar jaringan komputer; server jaringan komputer; set radiotelegraphy; set telepon radio; sistem
operasi komputer; smartphone modular; unit penyimpanan hard disk drive miniatur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:35:05
540   EtiketDID2021084061

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Ville Blok BG No. 26, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. PRIMA MITRAINTI SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IOTO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras shirataki; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit

yang dilapisi cokelat rasa susu; Kopi cokelat; Kue kering (pastri); Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Mie; Mie
shirataki; Minuman cokelat; Nasi, pasta dan mie; Permen cokelat; Pizza (roti); Roti kecil-kecil; Roti tawar manis; baguettes
[Roti Prancis]; campuran rempah-rempah; cokelat; cuka, saus dan bumbu lainnya; garam; gula; gula, madu, tetes (treacle);
gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; kopi; kue cokelat; kue kering beku; kue tar cokelat; kue, biskuit, kue kering;
kukis (kue kering); makaroni [kue kering]; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; produk cokelat; puff pastry (roti);
quiches (roti); ragi, baking powder; rempah-rempah bubuk; roti bebas gluten; roti rendah garam; roti*; tapioka dan sagu; teh;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; topping cokelat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:37:43
540   EtiketDID2021084062

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Pasar Kulon No. 313, Rt. 001, Rw. 007, Kel. Samarang, Kec. Samarang,
Kabupaten Garut, Jawa Barat

Agus Hermawan, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DHANESA79
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Opak; kacang, diolah; keripik singkong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:42:53
540   EtiketDID2021084063

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Swadarma Raya No.4 , RT/RW 005/02 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT Paragon Technology and Innovation
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Advanced Skin Lab
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pembersih kepala magnetik; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things

[IoT]; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis
pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; groupware
komputer; handset telekomunikasi seluler; hard drive untuk komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; kartu grafis
komputer; kaset game komputer; keyboard komputer; label dengan kode yang dapat dibaca mesin; layar radiologi untuk
keperluan industri; meter daya frekuensi radio; mikrofon handsfree untuk ponsel; modem; modulator frekuensi radio; monitor
[perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; motherboard komputer; operator data yang dapat
dibaca mesin direkam dengan program; pencari jangkauan; penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penyelenggara
pribadi yang terkomputerisasi; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan interpretasi simultan; perangkat keras dan
lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan
lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras penyimpanan komputer
[NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi untuk
digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan
pelatihan; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat
lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan
jaringan global; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat memori komputer; perangkat telekomunikasi seluler;
ponsel [perangkat telekomunikasi]; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; radio;
repeater frekuensi radio; sakelar jaringan komputer; server jaringan komputer; set radiotelegraphy; set telepon radio; sistem
operasi komputer; smartphone modular; unit penyimpanan hard disk drive miniatur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:46:05
540   EtiketDID2021084064

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Beo No.12 Papringan RT.016 RW.006 Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman - Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55281

dr. DAVID SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JATI MAS + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Biru, Oranye, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; film plastik

pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE;
kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk produk makanan; kertas pembungkus makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:48:12
540   EtiketDID2021084065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA SONGGORUNGGI - JATIPURO KM 3,8 NO.08 PLESAN, NGUTER,
SUKOHARJO, JAWA TENGAH, INDONESIA (KODE POS 57571), Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57571

PT RAYON UTAMA MAKMUR
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ECONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ECO ARTINYA RAMAH LINGKUNGAN, ONE ARTINYA SATU
591 Uraian Warna : WARNA DASAR TULISAN : PANTONE 7737 C, GRADASI WARNA TULISAN : PANTONE 7740 C, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 23, 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===benang rayon dan benang===

===kain rayon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:53:06
540   EtiketDID2021084066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Swadarma Raya No.4 , RT/RW 005/02 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Advanced Skingenious
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pembersih kepala magnetik; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things

[IoT]; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis
pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; groupware
komputer; handset telekomunikasi seluler; hard drive untuk komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; kartu grafis
komputer; kaset game komputer; keyboard komputer; label dengan kode yang dapat dibaca mesin; layar radiologi untuk
keperluan industri; meter daya frekuensi radio; mikrofon handsfree untuk ponsel; modem; modulator frekuensi radio; monitor
[perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; motherboard komputer; operator data yang dapat
dibaca mesin direkam dengan program; pencari jangkauan; penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penyelenggara
pribadi yang terkomputerisasi; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan interpretasi simultan; perangkat keras dan
lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan
lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras penyimpanan komputer
[NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi untuk
digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan
pelatihan; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat
lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan
jaringan global; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat memori komputer; perangkat telekomunikasi seluler;
ponsel [perangkat telekomunikasi]; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; radio;
repeater frekuensi radio; sakelar jaringan komputer; server jaringan komputer; set radiotelegraphy; set telepon radio; sistem
operasi komputer; smartphone modular; unit penyimpanan hard disk drive miniatur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:54:10
540   EtiketJID2021084067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Papagan No.02, Rt.002 Rw.014, Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah

LILIEK RAHARDJO SLAMET
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yanto Kharisno S.H.
Pondok Pekayon Indah Blok BB45 No.10, Pekayon Jaya, Kota Bekasi  17148

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHIKANTUY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Peach, Oranye, Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai; Restoran; akomodasi sementara; jasa katering; layanan kafetaria dan kantin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:54:36
540   EtiketJID2021084068

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bhayangkara Nomor 30 Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,
Kabupaten Karangasem, Bali, 80811

Cindyana Riangsa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MY BEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Hitam, Warna Emas, Warna Kuning, Warna Oren
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjualan Madu dan Hasil produksi madu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:54:48
540   EtiketDID2021084069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CANDI ANGSOKO NO 535,RT 008/RW002, KEL. 20 ILIR 1, KEC. ILIR TIMUR I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan

FENNY YOLANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HEFO SKIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, KUNING, ORANGE, PINK, UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Losion perawatan kulit; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan

sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk
perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan
bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk muka; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum Mata (kosmetik); Serum bibir;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Susu untuk perawatan kulit; emulsi, gel dan
lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; gel-gel perawatan kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan
dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; losion susu untuk perawatan kulit; lotion
perawatan kulit kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; menghapus kerutan
sediaan perawatan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun cair untuk mandi; sabun krim tubuh; sabun non-obat untuk wajah;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan perawatan
kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti
penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel
mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
untuk perawatan kulit kepala dan rambut; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum penataan rambut; serum
perawatan rambut; susu pembersih untuk perawatan kulit; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:55:26
540   EtiketJID2021084070

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Srengseng, RT.007/006, Kelurahan Srengseng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11630

Novian Rahman Hakim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MCU (merupakan singkatan dari Mahakarya Citra Utama)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, biru, orange, background biru tua, bertuliskan MCU berwarna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bimbingan belajar (bimbel)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 10:57:30
540   EtiketDID2021084071

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RM.25-4, NO.55, YIDU CULTURE SQUARE, HAISHU DISTRICT, NINGBO,
ZHEJIANG, CHINA

NINGBO MIDEER NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIDEER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BAGIAN DARI NAMA PEMOHON
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 9, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gambar kalkir [dekalkomania]; alat tulis menulis; bahan-bahan menggambar; bantalan awal; barang cetakan; buku

kegiatan anak-anak; buku tempel; instrumen menggambar; kartu-kartu; kertas*; kuas cat; lem untuk alat tulis atau keperluan
rumah tangga; palet cat air; pemodelan tanah liat untuk anak-anak; pena berwarna; penggaris; pensil; set melukis untuk anak-
anak; stiker; tempat pensil===
===Mesin pembelajaran; lensa pembesar; magnet dekoratif dalam bentuk angka; magnet dekoratif dalam bentuk binatang;
magnet dekoratif dalam bentuk huruf; magnet kulkas===
===alat musik mainan; alat untuk melakukan trik sulap; blok bangunan [mainan]; bola untuk game; boneka mainan
berkarakter; gasing (mainan); gelembung sabun [mainan]; kaleidoskop; layang-layang; mainan *; mainan pasir; model mainan;
panahan; permainan; permainan bangunan; permainan kartu; permainan papan; puzzle potongan gambar; sepeda mainan; tali
untuk permainan lompat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:00:27
540   EtiketDID2021084072

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: d.a. Azp Legal Consultants, Cibis Nine Lt. 12, Jl. TB. Simatupang No.2, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560

PERKUMPULAN BUMI ALUMNI RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Evi Ulansari S.S.
Jl. Pelita V No. 15 RT. 006 RW. 004 Tomang, Kel. Jatipulo

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUPBA CUPBAIN COFFEE & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, COKLAT, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan

campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk
diseduh; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak
disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman kopi yang
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dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman
dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa dan
aroma kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es
krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat;
butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas; dripper kopi bubuk
sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; isian kantong penyaring kopi tetes; kafein tambahan, yaitu, konsentrat
berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas
kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi
rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan
rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau
kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar
kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan
bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi
dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang
terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks);
minyak kopi; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi
espreso dan/atau cafucino; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk kopi;
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-
sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan
mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:05:59
540   EtiketJID2021084073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Papagan No.02, Rt.002 Rw.014, Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah

LILIEK RAHARDJO SLAMET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yanto Kharisno S.H.
Pondok Pekayon Indah Blok BB45 No.10, Pekayon Jaya, Kota Bekasi  17148

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHIKANTUY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Peach, Oranye, Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eceran dan grosir minuman; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan

Antar(Drive Thru); Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan
minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko serba ada; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan
ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; minimarket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:06:00
540   EtiketDID2021084074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Swadarma Raya No.4 , RT/RW 005/02 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Derma SkinCheck
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pembersih kepala magnetik; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things

[IoT]; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis
pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; groupware
komputer; handset telekomunikasi seluler; hard drive untuk komputer; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; kartu grafis
komputer; kaset game komputer; keyboard komputer; label dengan kode yang dapat dibaca mesin; layar radiologi untuk
keperluan industri; meter daya frekuensi radio; mikrofon handsfree untuk ponsel; modem; modulator frekuensi radio; monitor
[perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; motherboard komputer; operator data yang dapat
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dibaca mesin direkam dengan program; pencari jangkauan; penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penyelenggara
pribadi yang terkomputerisasi; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan interpretasi simultan; perangkat keras dan
lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan
lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras
komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras penyimpanan komputer
[NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi untuk
digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan
pelatihan; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat
lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan
jaringan global; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat memori komputer; perangkat telekomunikasi seluler;
ponsel [perangkat telekomunikasi]; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; radio;
repeater frekuensi radio; sakelar jaringan komputer; server jaringan komputer; set radiotelegraphy; set telepon radio; sistem
operasi komputer; smartphone modular; unit penyimpanan hard disk drive miniatur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:07:18
540   EtiketJID2021084075

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: d.a. Azp Legal Consultants, Cibis Nine Lt. 12, Jl. TB. Simatupang No.2, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560

PERKUMPULAN BUMI ALUMNI RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Evi Ulansari S.S.
Jl. Pelita V No. 15 RT. 006 RW. 004 Tomang, Kel. Jatipulo

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUPBA CUPBAIN COFFEE & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, COKLAT, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama

waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang
bisa dibawa pulang; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe yang
menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kedai; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kafe; Layanan
katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau
dari internet; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Pemesanan meja restoran secara online;
Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran Prasmanan; Restoran keliling dengan menggunakan truk
(Food Truck); Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; bar dan
layanan katering; jasa katering; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-
jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan
ruang; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering makanan dan minuman; katering
yang menyediakan makanan dan minuman; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran;
layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang
makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan informasi restoran; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan katering keliling; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan lounge koktail; layanan reservasi
restoran; layanan restoran keliling; layanan restoran swalayan; layanan snack-bar; menyajikan makanan dan minuman di
restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan jasa katering; penyediaan
fasilitas restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:09:39
540   EtiketDID2021084076

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12, Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo Kec.Kembangan,
Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640

BUDIHARJO WIDJAJA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BABYDOES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat memasak; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Dispenser air; Dispenser pengharum listrik; Jamban; Kakus

(WC); Ketel listrik; Kloset air; LAMPU HIAS; Lampu LED; Matras-matras pemanas elektrik; Matras-matras tidur elektrik;
Pemanas bantal secara elektrik, bukan untuk tujuan medis; Pemanggang [peranti memasak]; Sterilisasi Peralatan Makan;
adaptor toilet duduk dan adaptor toilet duduk untuk anak-anak; alat dan mesin penyaringan dan pembersih udara; alat listrik
untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda dengan efek penghilang bau; alat pemanas listrik
tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik
tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat
penyaringan dan sterilisasi air; alat penyeteril untuk botol susu bayi; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat
sterilisasi untuk botol bayi; alat untuk penyaring air minum; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi pengering;
aparat membersihkan udara; aparat pemanas ruangan; aparatur penghilang bau udara; aparatur sterilisasi udara; aparatus
ionisasi untuk pengobatan udara atau air; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus untuk memurnikan
air keran; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak mandi; bola lampu LED; botol air panas;
dipasang kain selimut untuk botol air panas; dispenser air panas listrik; dispenser disinfektan untuk toilet; evaporator; filter
kopi, listrik; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; ketel uap; kipas angin listrik; kloset portabel dan sekali pakai; kompor
gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor memasak listrik untuk keperluan
rumah tangga; kompor portable; kompor tekanan, listrik; kompor untuk memasak, elektrik; kulkas listrik untuk keperluan rumah
tangga; kulkas portable; kursi toilet; lampu halogen; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu lampu; lampu pijar; lampu
sepeda; lampu sorot; lemari display dipanaskan; lemari display pendingin; lemari pendingin; light-emitting diode [LED] lampu;
mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit; mesin cuci (washer) sayuran; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah
tangga; mesin pemanggang roti; mesin pembuatan es krim; oven microwave [aparat memasak]; oven pemanggang roti listrik;
pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pelembab udara; pemanas air listrik; pemanas elektrik untuk botol bayi;
pemanas, listrik, untuk botol minuman; pembilas closet; pembuat es; pembuatan es mesin; pemurni air untuk keperluan rumah
tangga; penanak nasi listrik; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin udara; pengaman kursi toilet;
pengering rambut; pengering tangan otomatis; penghangat handuk listrik; penghangat listrik untuk botol susu; penghangat
makanan listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring listrik; penutup bak mandi; peralatan kamar mandi; peralatan
memasak, listrik; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan
pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; perangkat
pensterilisasi di perjalanan untuk peralatan makan dan botol susu bayi; saringan udara untuk alat pendingin udara; selimut
pelindung keselamatan anak untuk spouts bathtub; sterilisasi sayuran dengan pembilas; sterilisasi susu; sterilisasi uap untuk
keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk botol susu; sterilisasi untuk keperluan rumah tangga;  alat sterilisasi air;  bak cuci
untuk dapur, cucian dan kamar mandi;  ketel air dan pendingin air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:10:44
540   EtiketDID2021084077

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mahkota Ruby No. 50 Taman Victoria RT. 001 RW. 005 Kelurahan Babakan
Madang , Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Slamet Susanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nuun's Skin Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:11:10
540   EtiketDID2021084078

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN MAYJEN SUNGKONO IV / 121, RT / RW : 003 / 002 KELURAHAN BURING,
KECAMATAN KEDUNGKANDANG, Kota Malang, Jawa Timur

MUKHAMMAD BAGUS AINUL YAKIN

Halaman 1117 dari 1263



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fadlin Avisenna Nasution S.H.
ANC & Co. (Advocates & Solicitors)  Gedung Graha Mobilkom lantai 3 Jalan Raden
Saleh Raya No 53 Cikini

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDEAL BOLD
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:14:31
540   EtiketDID2021084079

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. BINA KARYA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAYLIGHT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Agen

pengantar obat berdasarkan senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi
kepada manusia; Agen pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan
pengiriman dari medikasi kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk
penggunaan medis dan kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis,
kedokteran laboratorium, kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan
pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk
ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran
hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan
genetika.; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers,
sediaan-sediaan kimiadan sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan
minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang
mengandung obat yang digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah
lingkungan; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk keperluan
teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis; Bahan
pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat mikotoksin
sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan
tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan
tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan untuk penambalan
gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan
makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Bantal aromaterapi untuk keperluan medis; Bantal mata untuk
keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk menghangatkan area belakang dan
meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Barang-barang yang diresapi dengan
sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal
(kesehatan); Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair,
bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN
EMAS UNTUK GIGI; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter
untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi
untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan
untuk keperluan medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa,
protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Cordyceps untuk tujuan pengobatan; Deodoran bukan untuk keperluan
pribadi atau keperluan hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara;
Deodoran untuk kulkas; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai;
Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk
keperluan medis; Fermentasi laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Formula obat herbal; Ganoderma kilap untuk
keperluan farmasi; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat
bioadhesif yang didesain untuk memelihara lingkungan yang optimal; Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi;
Germisida; Gula pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang

Halaman 1118 dari 1263



mengandung obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan
orang-orang sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit
biologis, yaitu, larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian;
Irlandia lumut untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul;
Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing;
Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk organ dalam
tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan
untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan;
Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Keripik buah untuk bayi; Kertas anti kuman; Kertas minyak
mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu untuk kesehatan; Kit yang
berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen yang terdiri terutama
nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biologikal untuk
pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan
antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat digunakan oleh wanita setelah
hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang mengandung obat; Korek kuping untuk
keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar
untuk bayi; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus;
Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK
SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti
makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan
meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah,
sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-
anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan
dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan
dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak,
lemak dan kacang yang telah diolah; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi
untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari
daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk bayi;
Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk
keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman herbal untuk keperluan
pengobatan; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kunyit
asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman stamina
yang mengandung obat; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk digunakan sebagai
alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk kesehatan;
Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk
medis); Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak
Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak akar lawang;
Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak
jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak kayu putih; Minyak
kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang
mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI
DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang
pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu
melahirkan; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat
herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat
kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat
penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci darah; Obat
pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi , nyeri, gangguan ,
dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia;
Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kedokteran; Pembasmi jamur;
Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap (termitisida); Pembasmi semut;
Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis antibakteri; Penarik hama yang ramah
lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung
antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau dengan pewangi  (tidak termasuk yang
digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan segar); Penghilang noda cucian antibakteri
dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar
kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet; Penyegar karpet dan sediaan
penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri; Penyeka kapas untuk penggunaan
medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perekat penangkap serangga; Persiapan dalam bentuk krim,
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busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti terapi nikotin; Pil
kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Probiotik untuk hewan; Produk dan
sediaan farmasi; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan
energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-
produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; Produk-produk
sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang
dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Puree buah untuk bayi; Ramuan obat tradisional Cina; Reagen
kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Reagen untuk
pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokteran hewan; Roti kering untuk bayi; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman
untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan anti serangga untuk penggunaan
pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan
bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat];
Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit
hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi dan produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung
bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor
neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot (muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit
kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit
dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata,
penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk pengobatan
atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk
perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan
dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk
perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida
yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan membersihkan badan untuk
keperluan medis; Sediaan mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat dan farmasi;
Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan
penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan
penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu
mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan
binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk
pembasmi bakteri dan virus; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu
hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi
untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan
farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan ilmu
kebersihan; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit
dan bibir; Sediaan-sediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-sediaan Vitamin, mineral-
mineral, atau substansi-substansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan atletik dalam bentuk bubuk-
bubuk, kapsul-kapsul, tablet-tablet dan cairan-cairan; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan
manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka
bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk medis;
Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan
tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan
vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi bau tidak sedap
dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan pribadi); Semprotan
mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat untuk keperluan diet; Serat yang
berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk
untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu;
Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung
obat; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan
peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur
mikro; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen
terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik;
Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan
untuk konsumsi manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh,
dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi
untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan
(supplement diet); Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis;
Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan yang terdiri
dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi
manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen
untuk makanan hewan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen
bernutrisi untuk keperluan medis; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan
penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi,
vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu
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formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; Tambalan medis untuk
terapi hormon; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk
keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Vitamin tanpa resep;
Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk batang-batang
dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang mengandung gizi yang berkaitan
dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan
dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-
wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat
pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan
untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan
sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; acai powder, suplemen diet; acaricides; aconitine; adas untuk keperluan
medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk
digunakan dalam makanan hewan; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam
makanan hewan; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen pengiriman obat; agen
pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; air anti-bakteri dalam botol (termasuk air anti-bakteri
dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain untuk keperluan industri (termasuk
alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air laut untuk mandi
obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan
medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; alas ganti popok,
sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk kolam
renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi;
alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; analeptik; analgesik; anestesi;
anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi;
antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan; antikonvulsan;
antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antisifilis;
antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus untuk pengobatan atau pencegahan
COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan
terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk keperluan farmasi; asam amino
untuk keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk
keperluan farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent)
antikanker; bahan cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan
gigi; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan kimia untuk keperluan medis;
bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan,
suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek
menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk
keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis, yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen
untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan
untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa
gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin
gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk
restorasi gigi; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan
serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang
siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan kedokteran hewan;
bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk keperluan dokter
hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat; bantalan menyusui;
bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bantalan yang
mengandung obat; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan
medis; barium untuk digunakan dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk
digunakan sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak
bayi mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bee pollen untuk digunakan
sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil peroksida untuk
keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi untuk pengobatan kanker;
biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk keperluan farmasi; blocker
saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk
mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk
protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein
shakes); budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan farmasi;
busa (foam) yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan
intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; cairan obat yang mengandung vitamin,
untuk rokok elektronik; calomel [fungisida]; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk
digunakan dalam pencitraan medis; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan
medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman
pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen gizi bubuk
untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen
makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen nutrisi
bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan
medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida]; chinoline untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki;
collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis;
creosote untuk keperluan farmasi; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis;
daging beku-kering diadaptasi untuk keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat
untuk keperluan dokter hewan; darah tali pusat untuk tujuan medis; decoctions untuk keperluan
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farmasi; dekongestan; deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian
dan tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan;
desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan
untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk
keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak;
desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk
toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; disinfektan dalam
bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; douche obat; dressing dressing; dressing luka steril;
dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis;
ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; elektrolit untuk
keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai
suplemen makanan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester
untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi;
evakuasi; farmasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk
keperluan farmasi; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk
keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan
pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja
medis dalam bentuk bercak dermal yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang
memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi
untuk keperluan medis; garam natrium untuk keperluan medis; garam untuk keperluan medis; gas untuk keperluan medis; gel
P3K topikal; gel anti-adhesi untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel
pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan
terapeutik; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan
dermatologis; gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk
keperluan farmasi; ginseng untuk keperluan pengobatan; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; grease untuk keperluan
medis atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu untuk
keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin, serbet dan
pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai
dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam kelas 5; hasil-
hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA; hasil-
hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; hidrastin; hidrogen peroksida untuk
keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat-
obatan alternatif]; hormon pertumbuhan manusia; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan; imunostimulan;
infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk
keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; insulin; iodoform; isopropil alkohol untuk keperluan medis;
isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu
yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk
digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jaringan allograft
manusia; jaringan biologis untuk implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik yang sudah diisi
sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan medis; kain lap
sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk
tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk
keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk keperluan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-
kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik;
kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang
terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; kardiotonik; karet
untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk penggunaan uji diagnostik medis;
kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein untuk suplemen diet; kaset
kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi elastis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis;
kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat
nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi; kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik
gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep
untuk keperluan medis; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang; kertas untuk plester mustard; kina untuk keperluan
medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis yang terdiri dari
pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kit yang terutama terdiri dari gel
pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan
untuk pencegahan kuman; kloral terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi
untuk keperluan dokter hewan; kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres;
kompres mata; kompres obat; kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu
[suplemen gizi]; kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K untuk
penggunaan rumah tangga; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo-
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koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim
antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim
homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit
hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan
cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan
perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim
tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring untuk
tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak
serangga; laktagog; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva
sediaan memusnahkan; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin
untuk keperluan medis; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; liner sekali pakai untuk popok; liner untuk popok; lintah untuk
keperluan medis; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk
desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk
kulit; lotion kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; lotion penghalang untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion rambut mengandung
obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk keperluan dokter hewan; lotion untuk
merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk keperluan farmasi; makanan bayi dalam
kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan
bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan produk makanan bergizi yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur;
makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan
diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media untuk kultur bakteriologis; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi;
mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk
menjebak dan membunuh tikus; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk keperluan
farmasi; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi;
minuman bervitamin; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol
dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan
untuk keperluan medis (antioksidan); minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman pengganti
elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai
zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis;
minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan
medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis;
minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk
keperluan medis; minyak evening primrose untuk keperluan medis; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan
medis; minyak ikan untuk keperluan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper untuk keperluan medis;
minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak obat; minyak rami untuk
keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk keperluan
medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi; narkotika;
narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk keperluan terapi
atau medis; obat alergi; obat amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat
antiepilepsi; obat antijamur; obat antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk;
obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal;
obat hipoglikemik; obat homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat
kumur anti rongga obat; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur
untuk keperluan dokter hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar
berbahan baku kimiawi; obat nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan
medis; obat panu; obat pelembab bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat
pencahar; obat pencahar untuk hewan; obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang
hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic); obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat
pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat
salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar;
obat semprot untuk kadas; obat semprot untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka
diabetes; obat semprot untuk panu; obat sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes telinga; obat tidur; obat
traditional penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-
obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku
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kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah;
obat-obatan okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-
obatan serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan untuk
keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk penggunaan medis;
obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi
obat; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala
[sebagai pencernaan untuk keperluan farmasi]; parasetamol; parasitisida; pasta gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit
untuk penggunaan medis; pastilles untuk keperluan farmasi; patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch
nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk perawatan medis;
patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi; pelapis
gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi;
pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelembab
wajah obat; pelumas higienis; pelumas medis; pelumas seksual pribadi; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen;
pembalut luka; pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di
udara dalam bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih hewan; pembersih kamar mandi
desinfektan; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit
dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat
untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik
atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan
insektisida; pencucian vagina untuk tujuan medis; pengatur pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi
untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk tujuan medis; penyegar nafas untuk keperluan
medis; penyegar ruangan; penyegar untuk keperluan industri; penyeka untuk tujuan medis; pepsins untuk keperluan farmasi;
pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam
darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk digunakan dalam rokok
elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah dan medis; perban cair antiseptik; perban dan pembalut
higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat; perban telinga; perban
untuk membalut luka; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk
luka mengikat; perekat medis untuk mengikat jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat
untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi; permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk
keperluan medis; permen karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet untuk
keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis;
permen yang mengandung obat; pernis gigi; pestisida; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi udara; pewangi
untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin untuk tujuan terapi; pil antioksidan;
pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil penyamakan; pil untuk keperluan farmasi;
pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk keperluan medis yang dapat
dicetak; plester analgesik anti-inflamasi; plester medis dan bedah; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis;
plester tempel untuk keperluan bedah; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk pembalut;
plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; porselen untuk protesa gigi; preparat dan zat mineral
untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi; primer logam untuk keperluan gigi; probiotik digunakan
sebagai suplemen diet; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau
menghilangkan nyeri dan tegang otot; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik;
propolis untuk keperluan farmasi; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk
keperluan medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun tikus; radium untuk keperluan medis; ragi
bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi; ramuan jamu; ramuan obat;
raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen diagnostik in vitro yang terkandung
dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan
tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran
hewan; reagen untuk penggunaan medis; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan
otot; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis;
resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis;
rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes
disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin
untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci
untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun tangan obat; sabun
tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik;
salep kulit terbakar; salep mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan farmasi;
salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo mengandung obat;
sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi dan
antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat; sediaan antibakteri;
sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan
antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan
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antiparasit; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan
asam amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan;
sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran
hewan; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk pengobatan kanker; sediaan
biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan bismut untuk keperluan farmasi;
sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan dalam bentuk butiran dan cairan untuk
mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk
sediaan analgesik, antipiretik dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis
untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan
diagnostik radiopharmasi untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa
sakit; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis untuk
mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan diagnostik untuk tujuan
medis; sediaan diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet disesuaikan
untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan
dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan estrogen;
sediaan evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan
farmasi antibakteri; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk
diagnostik in vivo atau penggunaan terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan
farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan insektisida;
sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis; sediaan
mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran hewan;
sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian
dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan nutrisi untuk
penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk mulut dalam
bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau
industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri;
sediaan penghilang rasa sakit; sediaan pengobatan mulut obat; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian untuk
keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan penisilin;
sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan kesehatan
obat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan phytotherapy untuk
keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem
pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi,
selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan
sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan semprotan hidung dan
oral untuk digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan
streptomisin; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin; sediaan threonine;
sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi
dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi
binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk menghancurkan
hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan
untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk
mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas
otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai
suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat
untuk dokter hewan; sediaan-sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan pengganti
makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen tulang untuk keperluan medis; semen untuk inseminasi buatan;
semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan;
semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri;
semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung untuk keperluan
medis; semprotan obat; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin untuk keperluan medis;
semprotan pewangi udara; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau terapeutik;
senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk
digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat untuk
keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk
minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis;
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sereal gandum bayi; serum; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo pediculicidal; siccatives [agen
pengering] untuk keperluan medis; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari
bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok
bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan
kembali; skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi hidroalkohol untuk keperluan
medis; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi
pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak; solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan
kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan dermatologis; spermisida; spiritus; spons kontrasepsi; spons yang
diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; stimulan makan untuk hewan;
stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk
sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga; strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar
glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk
menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi keperluan medis;
suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet atau zat
gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk
konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk
mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan
bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan
tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam
bentuk tablet; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen
makanan diet bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk;
suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi
dalam bentuk kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral;
suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk ternak; suplemen
makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen nutrisi; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen
pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan;
suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitalitas;
suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk dan produk susu bubuk
untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap untuk keperluan farmasi; tablet vitamin; tablet-tablet yang mengandung obat; tag telinga insektisida
untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; teh aromatik untuk
penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula
darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang
menghancurkan sediaan; termitisida; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes immunoassay
kromatografi untuk penggunaan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan
farmasi; tincture untuk keperluan medis; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion
dan krim farmasi; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi
dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan
sediaan medis; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai disinfektan; tongkat
pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik untuk keperluan medis;
transplantasi [jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; urease
untuk keperluan medis; vaksin; vaksin hewan; vaksin tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-
inflamasi; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin dan
mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen vitamin;
vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi;
zat antibakteri untuk keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis,
makanan untuk bayi; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan
medis, makanan untuk bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat makanan
yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Agen

pengantar obat berdasarkan senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi
kepada manusia; Agen pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan
pengiriman dari medikasi kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk
penggunaan medis dan kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis,
kedokteran laboratorium, kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan
pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk
ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran
hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan
genetika.; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers,
sediaan-sediaan kimiadan sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan
minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang
mengandung obat yang digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah
lingkungan; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk keperluan
teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis; Bahan
pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat mikotoksin
sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan
tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan
tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan untuk penambalan
gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan
makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Bantal aromaterapi untuk keperluan medis; Bantal mata untuk
keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk menghangatkan area belakang dan
meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Barang-barang yang diresapi dengan
sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal
(kesehatan); Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair,
bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN
EMAS UNTUK GIGI; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter
untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi
untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan
untuk keperluan medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa,
protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk
menahan bantalan penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk
orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang
air; Cordyceps untuk tujuan pengobatan; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan hewan; Deodoran selain
untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas; Desinfektan dan antiseptik;
Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu
selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi laktik untuk penggunaan
farmasi dan laktosa; Formula obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk memelihara
lingkungan yang optimal; Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula rendah
lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang mengandung obat; Hasil makanan pantangan
untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Herbisida, pestisida,
fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu, larutan visco-suplemen untuk
mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut untuk keperluan medis; Jamu;
Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan;
Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan
godok ramuan tradisional; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis;
Jintan Hitam (Herbal); Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong
penyerap bau tidak sedap; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa
untuk membalut; Keripik buah untuk bayi; Kertas anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas
tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya
untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim,
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buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik
ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan
HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah
kehamilan; Kopi stamina yang mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu
dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim
obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis;
Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh
manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk
keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan bayi;
Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis;
Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir;
Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan
minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet tanpa resep
yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan
akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet tambahan dalam
bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Makanan diet untuk wanita
hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan
medis; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi
dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis;
Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan
untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu,
mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan
untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk
wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH
tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah -
rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman
diet; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang
mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk
keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung
suplemen bernutrisi; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat;
Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya
dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan
dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman
untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis;
Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat;
Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak
Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk
suplemen; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak
kanabidiol (untuk medis); Minyak kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan);
Minyak untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; OBAT BIUS;
OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut;
Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk kantong yang mengandung nikotin
(untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering,
ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan
penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan
gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung
peliharaan; Obat pencuci darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh;
Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina
untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Pasta dan makroni untuk
bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang
dapat dicuci; Pembalut kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid;
Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa;
Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap (termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet
dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan;
Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci
tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk
keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik;
Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang
bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau;
Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri; Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka
yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka
yang diresapi dengan sediaan medis; Perekat penangkap serangga; Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep
untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil
kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk
hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu
pasta gigi obat; Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Puree buah untuk bayi; Ramuan
obat tradisional Cina; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan
kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan
untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Roti kering untuk bayi; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan
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desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Pembasmi tikus;
Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan
farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dari
vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan,
pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi dan produk terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular
atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot (muscle
weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus,
penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf
perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit
metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak
(serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan
gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput
di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur
epidermis; Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C;
Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan
membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan;
Sediaan obat dan farmasi; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan pembasmi tanaman
beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran
ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan sterilisasi sanitasi;
Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk
membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus,
bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan;
Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan dan
bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan
farmasi; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida;
Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan probiotik
untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang
mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-sediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-
sediaan Vitamin, mineral-mineral, atau substansi-substansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan
atletik dalam bentuk bubuk-bubuk, kapsul-kapsul, tablet-tablet dan cairan-cairan; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung
obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit
lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan
untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan,
makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang diperkaya
dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi bau tidak
sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan pribadi);
Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat untuk keperluan diet;
Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet
bayi; Serbuk untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan
rasa madu; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral
mengandung obat; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk hewan, yaitu,
hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan
unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen
terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik;
Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan
untuk konsumsi manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh,
dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi
untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan
(supplement diet); Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis;
Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan yang terdiri
dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi
manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen
untuk makanan hewan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen
bernutrisi untuk keperluan medis; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan
penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi,
vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu
formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; Tambalan medis untuk
terapi hormon; Tampon menstruasi; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan
alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Vitamin
tanpa resep; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk
batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang mengandung gizi yang
berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung karbohidrat tinggi yang
dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; Wangi-wangian kamar mandi;
Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat
pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan
untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan
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sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; acai powder, suplemen diet; acaricides; aconitine; adas untuk keperluan
medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk
digunakan dalam makanan hewan; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam
makanan hewan; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen pengiriman obat; agen
pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; air anti-bakteri dalam botol (termasuk air anti-bakteri
dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain untuk keperluan industri (termasuk
alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air laut untuk mandi
obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan
medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; alas ganti popok,
sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk kolam
renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi;
alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; analeptik; analgesik; anestesi;
anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi;
antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan; antikonvulsan;
antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antisifilis;
antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus untuk pengobatan atau pencegahan
COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan
terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk keperluan farmasi; asam amino
untuk keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk
keperluan farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent)
antikanker; bahan cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan
gigi; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan kimia untuk keperluan medis;
bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan,
suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek
menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk
keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis, yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen
untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan
untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa
gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin
gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk
restorasi gigi; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan
serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang
siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan kedokteran hewan;
bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk keperluan dokter
hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat; bantalan menyusui;
bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bantalan yang
mengandung obat; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan
medis; barium untuk digunakan dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk
digunakan sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak
bayi mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bee pollen untuk digunakan
sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil peroksida untuk
keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi untuk pengobatan kanker;
biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk keperluan farmasi; blocker
saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk
mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk
protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein
shakes); budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan farmasi;
busa (foam) yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan
intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; cairan obat yang mengandung vitamin,
untuk rokok elektronik; calomel [fungisida]; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk
digunakan dalam pencitraan medis; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan
medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman
pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen gizi bubuk
untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen
makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen nutrisi
bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan
medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida]; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai
[popok]; celana pelatihan sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi;
celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; chinoline untuk keperluan
medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals
untuk keperluan terapi atau medis; creosote untuk keperluan farmasi; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik;
curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk
keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah tali pusat untuk tujuan medis; decoctions untuk
keperluan farmasi; dekongestan; deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran
untuk pakaian dan tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis;
desinfektan untuk toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis;
disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; disposable
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underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan
pertama; dressing steril; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal
obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak hop untuk keperluan farmasi;
ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk
penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues;
emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan medis; enzim
untuk suplemen diet; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi;
eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi; febrifuges; fenol untuk keperluan
farmasi; fermentasi susu untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; film pelindung kulit pelindung untuk
penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk
penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida
biologis; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga;
fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal yang
memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja
medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan oral
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja untuk penggunaan medis; garam
air mineral; garam kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam natrium
untuk keperluan medis; garam untuk keperluan medis; gas untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel anti-adhesi untuk
digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel dermatologis berbasis kortison; gel
homeopati untuk penggunaan topikal; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk
desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis; gelang anti
nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi; ginseng untuk
keperluan pengobatan; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; grease untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk
keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin, serbet dan pembungkus atau amplop tetes
untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil
darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang
berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh;
hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; herbisida; herbisida untuk keperluan
pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; hidrastin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison;
homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon
pertumbuhan manusia; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai analgesik oral; implan bedah
terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk digunakan dalam regenerasi
jaringan terpandu; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan; imunostimulan; infus obat; inhaler nikotin
untuk keperluan medis; injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian;
insektisida untuk keperluan rumah tangga; insulin; iodoform; isopropil alkohol untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan
medis; jalap; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu yang terbuat dari buah
pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai
pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan
biologis untuk implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik yang sudah diisi sebelumnya untuk
keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut;
kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk
tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk
keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk keperluan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-
kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik;
kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang
terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; kardiotonik; karet
untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk penggunaan uji diagnostik medis;
kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein untuk suplemen diet; kaset
kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi elastis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis;
kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat
nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi; kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik
gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep
untuk keperluan medis; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang; kertas untuk plester mustard; kina untuk keperluan
medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis yang terdiri dari
pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kit yang terutama terdiri dari gel
pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan
untuk pencegahan kuman; kloral terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi
untuk keperluan dokter hewan; kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres;
kompres mata; kompres obat; kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu
[suplemen gizi]; kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K untuk
penggunaan rumah tangga; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim
antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim
homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit
hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan
cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan
perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim
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tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring untuk
tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak
serangga; laktagog; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva
sediaan memusnahkan; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin
untuk keperluan medis; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; liner sekali pakai untuk popok; liner untuk popok; lintah untuk
keperluan medis; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk
desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk
kulit; lotion kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; lotion penghalang untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion rambut mengandung
obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk keperluan dokter hewan; lotion untuk
merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk keperluan farmasi; makanan bayi dalam
kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan
bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan produk makanan bergizi yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur;
makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan
diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media untuk kultur bakteriologis; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi;
mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk
menjebak dan membunuh tikus; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk keperluan
farmasi; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi;
minuman bervitamin; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol
dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan
untuk keperluan medis (antioksidan); minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman pengganti
elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai
zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis;
minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan
medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis;
minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk
keperluan medis; minyak evening primrose untuk keperluan medis; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan
medis; minyak ikan untuk keperluan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper untuk keperluan medis;
minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak obat; minyak rami untuk
keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk keperluan
medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi; narkotika;
narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk keperluan terapi
atau medis; obat alergi; obat amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat
antiepilepsi; obat antijamur; obat antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk;
obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal;
obat hipoglikemik; obat homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat
kumur anti rongga obat; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur
untuk keperluan dokter hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar
berbahan baku kimiawi; obat nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan
medis; obat panu; obat pelembab bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat
pencahar; obat pencahar untuk hewan; obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang
hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic); obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat
pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat
salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar;
obat semprot untuk kadas; obat semprot untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka
diabetes; obat semprot untuk panu; obat sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes telinga; obat tidur; obat
traditional penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-
obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku
kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah;
obat-obatan okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-
obatan serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan untuk
keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk penggunaan medis;
obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
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dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi
obat; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala
[sebagai pencernaan untuk keperluan farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; pasta gigi obat; pasta
pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastilles untuk keperluan farmasi; patch farmasi transdermal diresapi
dengan anti serangga; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal
untuk perawatan medis; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk
keperluan farmasi; pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat;
pelembab tangan medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pelumas higienis; pelumas medis; pelumas seksual pribadi; pelumas vagina;
pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut, kedokteran; pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu
vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih
antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih hewan; pembersih kamar mandi desinfektan;
pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka;
pembersih rongga mulut untuk keperluan medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pembilasan hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau
diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan
insektisida; pencucian vagina untuk tujuan medis; pengatur pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi
untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk tujuan medis; penutup popok; penyegar nafas
untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar untuk keperluan industri; penyeka untuk tujuan medis; pepsins untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah dan medis; perban cair antiseptik;
perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat;
perban telinga; perban untuk membalut luka; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat
gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat
untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi; permen karet bebas gula untuk penggunaan medis;
permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok;
permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk
keperluan medis; permen yang mengandung obat; pernis gigi; pestisida; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi
udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin untuk tujuan
terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil penyamakan; pil
untuk keperluan farmasi; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk
keperluan medis yang dapat dicetak; plester analgesik anti-inflamasi; plester medis dan bedah; plester perekat; plester perekat
untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester,
bahan untuk pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi dari kertas dan
selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok dewasa; popok dewasa
sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok liner; popok sekali pakai; popok tekstil; popok untuk hewan
peliharaan; porselen untuk protesa gigi; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan
farmasi; primer logam untuk keperluan gigi; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; produk dan bahan-bahan yang
dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan nyeri dan tegang otot; produk nutrisi untuk
penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; protein untuk
suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan medis; quinquina untuk keperluan
medis; racun; racun antiserum; racun tikus; radium untuk keperluan medis; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk
keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kaset yang sudah diisi
sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen untuk
penggunaan medis; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; rempah-
rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi
untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi
untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan
untuk penggunaan medis; roti rendah garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan
terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah
dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun tangan obat; sabun tubuh yang
diberi obat; sabun wajah obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep kulit
terbakar; salep mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan farmasi; salep yang
mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo mengandung obat; sampo obat;
sampo obat untuk hewan peliharaan; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk keperluan gigi;
sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik; sediaan androgen;
sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-
kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk
penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan
antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan
bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan baskom
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obat; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan biologis untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi
untuk keperluan medis; sediaan bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi
peralatan medis; sediaan dalam bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan
semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik dan anti-radang; sediaan dan zat
anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan
kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi untuk digunakan pada
diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan
diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk
pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur;
sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan
emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan estrogen; sediaan evakuasi usus; sediaan faktor
lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi dan
kedokteran hewan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan
farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang diteteskan ke
dalam/melalui hidung; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan
medis; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis; sediaan mandi, obat; sediaan mata;
sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan
medis; sediaan mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide
untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat;
sediaan obat nyamuk; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau
tablet terkompresi; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan parapharmaceutical; sediaan
parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan pembakar lemak
untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga; sediaan pembersih udara; sediaan
pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan pencahar; sediaan pencukuran
obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan udara; sediaan penghilang bau di
udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau
udara; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan
pengobatan mulut obat; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama;
sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara);
sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan
perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan, merendam, menyimpan
dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan
perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis;
sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan
progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan
mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan sanitasi untuk
penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan streptomisin;
sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin; sediaan threonine; sediaan trikomisin;
sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan
seksual; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak;
sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk
memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk menghancurkan hewan
berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk
menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk
mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas
otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai
suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat
untuk dokter hewan; sediaan-sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan pengganti
makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen tulang untuk keperluan medis; semen untuk inseminasi buatan;
semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan;
semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri;
semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung untuk keperluan
medis; semprotan obat; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin untuk keperluan medis;
semprotan pewangi udara; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau terapeutik;
senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk
digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat untuk
keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk
minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis;
sereal gandum bayi; serum; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo pediculicidal; siccatives [agen
pengering] untuk keperluan medis; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari
bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi
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khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok
bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan
kembali; skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi hidroalkohol untuk keperluan
medis; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi
pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak; solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan
kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan dermatologis; spermisida; spiritus; spons kontrasepsi; spons yang
diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; stimulan makan untuk hewan;
stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk
sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga; strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar
glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk
menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi keperluan medis;
suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet atau zat
gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk
konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk
mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan
bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan
tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam
bentuk tablet; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen
makanan diet bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk;
suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi
dalam bentuk kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral;
suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk ternak; suplemen
makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen nutrisi; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen
pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan;
suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitalitas;
suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk dan produk susu bubuk
untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap untuk keperluan farmasi; tablet vitamin; tablet-tablet yang mengandung obat; tag telinga insektisida
untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan medis; tanaman obat dalam bentuk kering
atau diawetkan; tapal; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing
untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung untuk
keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining
penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin;
thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan medis; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri;
tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu sanitasi
sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; tisu yang diresapi dengan
desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk
digunakan sebagai disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-
obatan]; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas
ganja kering untuk tujuan medis; urease untuk keperluan medis; vaksin; vaksin hewan; vaksin tidak termasuk antalgik, produk
anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges; vesikan;
virucides; vitamin; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan;
vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; witch hazel [astringent];
yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat
diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang
disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur
mikro; zat farmasi; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat
radioaktif yang disegel untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:23:48
540   EtiketDID2021084082

730 Nama Pemohon : ADRIAN ARIANTO TENGGONO
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Alamat Pemohon : TMN VILLA MERUYA BLOK B.1 NO. 19 RT. 002 RW. 010. KEL. MERUYA
SELATAN - KEC. KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOCAL LEGEND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 35, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Label untuk koper; gantungan kunci; koper; kulit; payung; ransel; tali pengikat koper; tas===

===Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher,
tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan
eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran,
pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; administrasi usaha; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial;
pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; toko; toko online===
===Pakaian; Tutup kepala; alas kaki; bretel; dasi; ikat pinggang; kaos kaki; sarung; sarung tangan; syal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:24:00
540   EtiketDID2021084083

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-1, TAKACHAYA 7-CHOME, TSU CITY, MIE, JAPAN
IMURAYA GROUP CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HURUF KANJI IMURAYA YAWAMOCHI AIISU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IMURAYA YAWAMOCHI AIISU = ES YAWAMOCHI IMURAYA; IMURAYA = NAMA PEMOHON
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan Pastri; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa;

Puding (makanan penutup); Puding dari telur, susu dan gula; Puding pencuci mulut instan; Yoghurt beku; bahan pengganti es
krim berbahan dasar kedelai; biskuit-biskuit; dessert mousses [gula-gula]; dessert soufflés (hidangan); es krim; gelatin rasa
[manis]; gula almond; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang];
kue beras; kue pastry; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan
ringan berbasis sereal; permen; persiapan sereal; produk-produk roti untuk makanan; puding penutup; roti bun kukus yang
diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti*; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau
semi-manis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:26:17
540   EtiketDID2021084084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Kedung Baruk No. 25-28 RT.002/RW.004, Kedung Baruk, Rungkut, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60298

PT. SANDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNIBRASS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : oranye , cokelat dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===PIPA TEKANAN ATAS DARI LOGAM; Pipa aluminium; Pipa besi; Pipa dan tabung dari logam; Pipa tekanan atas (dari

logam); Pipa tembaga yang disalut dengan isolator panas; Sambungan dari logam untuk pipa; alat kelengkapan pipa
[sambungan] dari logam; fitting berbentuk cincin logam; fitting logam untuk pipa; fitting logam untuk pipa fleksibel; fitting logam
untuk pipa kaku; konektor pipa logam; kopling dan sendi dari logam untuk pipa; kopling dari logam untuk pipa; manifold logam
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untuk jaringan pipa; perpipaan logam; pipa baja; pipa baja dan tabung; pipa besi cor; pipa hollow; pipa logam dan
perlengkapannya;; pipa mendukung terisolasi dari logam; pipa stainless; pipa tembaga; pipa-pipa baja; sambungan logam
untuk pipa; sendi dari logam untuk pipa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:26:25
540   EtiketDID2021084085

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KONGGOASA NO. 14 RT 000 RW 009 KEL/DES. DWAI DWAI KEC. POMALAA,
Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara

RESKIYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RYSKINCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Bibit parfum; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pelembab; Krim pencuci tangan; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pencuci tangan; Pewangi badan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Shampo berbentuk batangan; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; body lotion untuk keperluan kosmetik; cairan
pencuci; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; gel kosmetik; gel, powder, pembersih tangan
dan pencuci tangan; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; krim anti-kerut; krim
anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim berjemur; krim dan lotion kosmetik; krim dan sediaan setelah
matahari; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim
malam; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pijat, selain untuk keperluan
medis; krim setelah matahari; krim tabir surya; krim tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik;
lotion cukur; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
perawatan matahari; lotion setelah matahari; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk memperkuat kuku;
lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; masker kosmetik; minyak parfum; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; parfum dalam bentuk gel; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih
semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tangan; pencuci tubuh (sabun) bayi; pengkilau rambut dalam bentuk
semprotan; penyegar kulit; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pomade rambut; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); semprotan
rambut; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum perawatan rambut; serum wajah; shampo rambut;
shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan];
shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:29:02
540   EtiketDID2021084086

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. SEMI, RT/RW: 001/002, NARIMBANG MULIA, RANGKASBITUNG,  KAB.
LEBAK, BANTEN, Kabupaten Lebak, Banten, 42315

SAMSUDIN ARGADIPURA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMOR
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU; MERAH; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan

untuk pupuk pertanian; kompos [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk kandang;
pupuk organik; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk
tanaman rumah tangga; pupuk urea; sediaan pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:38:17
540   EtiketDID2021084087

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 13 KAKI BUKIT ROAD 1, #B1-01, 415928 SINGAPORE
MATH INDUSTRY PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGSMITH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===elektrik gerobak bertenaga [troli]; garpu depan untuk kendaraan roda dua; gerobak; kastor untuk troli [kendaraan];

kendaraan segala medan; otomatis dipandu [driverless] truk material handling; penanganan gerobak; traktor penanganan
material yang dipandu otomatis [tanpa pengemudi]; troli [gerobak seluler]; troli belanja; truk; truk forklift; truk pickup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:38:44
540   EtiketDID2021084088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Bumi Mutiara Serang, Blok H No. 9, RT 004/RW 001, Banjar Agung, Kecamatan
Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, 42122

PT. AAM PRIMA ARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUA BINTANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:40:37
540   EtiketDID2021084089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Kedung Baruk No. 25-28 RT.002/RW.004, Kedung Baruk, Rungkut, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60298

PT. SANDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNIBRASS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : oranye , cokelat dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas;

Fitting untuk instalasi gas; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa cabang menjadi bagian dari perlatan
penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa;
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aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; buang pipa untuk bak mandi; buang pipa untuk instalasi sanitasi;
katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air; keran saluran pipa;
keran untuk pipa; keran untuk pipa dan saluran pipa; kran mixer untuk pipa air; kran untuk pipa dan pipa; mengatur aksesoris
untuk pipa gas dan jalur; mengatur dan keamanan aksesoris untuk pipa gas; mengatur peralatan untuk instalasi pipa gas;
peralatan dan perkakas pengaturan untuk pipa air; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; pipa air untuk instalasi
sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi mandi pipa; pipa fleksibel
menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa untuk boiler pemanasan; sejenis katup (stop cocks) dan katup
(stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:41:18
540   EtiketJID2021084090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Fumin Industrial Zone, Xiaoji Town, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu
Province, P.R.C.

Yangzhou Aolikes Sports Goods Co., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rulita Windawati Mongan S.Kom
PT. KARYA PATEN INDONESIA  Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F,   Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AOLIKES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; bantuan manajemen bisnis; demonstrasi barang; iklan;

layanan agen ekspor-impor; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran; penataan etalase toko;
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:47:17
540   EtiketJID2021084091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gatot Subroto VI No. 17, RT/RW: 031/002, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70236

Linda Dinata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EGLAVA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Restoran; Tempat penyediaan makanan dan

minuman; jasa kafe; jasa restoran; penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:48:01
540   EtiketJID2021084092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nanas I No.8c, RT.15/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

Bobby Ramadhan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 1 juta dapat sekarung
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Biru dongker, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa distributor grosir untuk pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:49:08
540   EtiketDID2021084093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Yuanhong Investment Area, Fuzhou City, CHINA
FUZHOU YUSHI MOTOR VEHICLE ENCLOSURE CO., LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SONAI RACING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SONAI = SUATU PENAMAAN; RACING = BALAPAN
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anti maling atau anti pencurian pada kendaraan; as roda untuk kendaraan; ban untuk roda kendaraan; bantalan rem

untuk mobil; kampas rem untuk kendaraan; kendaraan elektrik; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.; klakson
untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; penutup jok untuk kendaraan; peredam kejut
suspensi untuk kendaraan; rantai anti-selip; rantai mobil; rantai sepeda motor; rem cakram untuk kendaraan; rem untuk
kendaraan; segmen rem untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:52:05
540   EtiketDID2021084094

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: B&G Tower Lt.9, Jl. Putri Hijau No. 10, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20111

PT MULTIMAS NABATI ASAHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yudhi Bimantara S.H., M.H.,
BRAUNS  Agro Plaza GF 01-02  Jalan H.R Rasuna Said Blok X2 No 1 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Geprek Keju; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Bubuk susu kacang kedelai; Dadih ikan keju;

Ekstrak susu kedelai; Irisan-irisan susu (Keju); Kacang brazil, diolah; Kacang ketapang, diolah; Keju; Keju berbentuk pasta;
Keju kocok; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kenari (kacang), diolah; Konsentrat dan isolat protein kedelai; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok
berbahan dasar sayuran; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan dan
makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan ringan berbahan dasar protein
whey dan kedelai; Makanan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan, makanan ringan dan
makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Mentega almond; Mentega dari bawang putih;
Mentega dari tanaman; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu),
minuman berbahan dasar susu almond; Minyak canola; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak kacang
brazil; Minyak kenari (kacang); Minyak salad; Mozarella; Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan hazelnut (kacang);
Olesan krim keju; Pasta kacang; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti
telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Protein kedelai;
Protein untuk konsumsi manusia; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sawo Mentega; Sediaan biji wijen;
Sediaan kacang brazil; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan sayuran akar yang bisa
dimakan; Susu Kedelai Kental; Susu kacang kedelai; Susu kedelai; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk
susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; Tahu keju makanan laut; Topping dan isi berbahan dasar
buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang;
almond (kacang), diolah; baby corn, diolah; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan lemak yang bisa
dimakan; bahan pengganti margarin; bahan pengganti mentega; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti;
bahan-bahan susu untuk membuat roti; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; bubuk keju; bunga olahan
yang bisa dimakan dalam bentuk kristal; bunga yang bisa dimakan, kering; burger berbahan dasar larva serangga [roti]; burger
berbahan dasar serangga [roti]; cabai dengan keju; cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses pengendapan
dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning-kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum
(whey powder) (hasil produk susu); campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; cocoa butter untuk makanan; collard
greens (kacang-kacangan), diolah; daging yang bisa dimakan; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur
minyak sayur untuk makanan; edamame (kacang-kacangan), diolah; fondue (keju melted) berbahan dasar minyak; ghee
(minyak samin); hazelnut (kacang) panggang; hazelnut (kacang), diolah; headcheese (keju tanpa lemak); hearts of palm
(olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah; ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); isian buah untuk

Halaman 1140 dari 1263



roti dan kue; isolat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; jagung rebus disiapkan dengan keju; jamur hitam
yang bisa dimakan kering; jamur kering yang bisa dimakan; kacang dikupas; kacang diolah; kacang kedelai fermentasi (natto);
kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai, diolah; kacang mede, diolah; kacang mete yang diolah; kacang pinus,
diolah; kacang polong, diolah; kacang tanah, diolah; kacang, diolah; katak yang bisa dimakan, tidak hidup; kedelai olahan;
kedelai yang diawetkan untuk makanan; keju; keju Fondue; keju asap; keju buatan (atau keju tiruan); keju cetakan-matang;
keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur; keju feta; keju keras; keju lembut; keju lunak (soft-
ripened); keju padat; keju peram; keju putih; keju putih lembut; keju putih lembut yang padat; keju segar; keju segar dari
Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju segar yang tidak diperam; keju susu kambing; keju yang
diawetkan; keju yang mengandung herbal; keju yang mengandung rempah-rempah; kelapa sawit untuk keperluan kuliner;
kernel (inti) kacang kenari; konsentrat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; krim berbahan dasar sayuran;
krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim keju; krim mentega; lemak hewani untuk makanan; lemak nabati untuk
makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi untuk makanan; lemak untuk makanan; lemak yang bisa dimakan; lentil
(kacang), diolah; lesitin untuk keperluan kuliner; macadamias (kacang-kacangan), diolah; makanan ringan berbahan dasar
kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan
ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau
kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan
daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan
olesan, saus, keju; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah,
kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; margarin; mascarpone (keju); mengolah sayuran akar yang bisa
dimakan; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega kakao; mentega kelapa; mentega madu; mentega putih;
mentega susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu  ditambah krim keju dan gula aren  bakar; minuman susu
kedelai; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak biji anggur untuk
keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji camellia untuk
makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji
kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak
biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak biji rami untuk makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh;
minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk
makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk
makanan; minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk
minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak goreng; minyak
hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk makanan; minyak infus untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk
keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang; minyak kacang kedelai
untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang
kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak
kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan
persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak laut yang bisa
dimakan untuk keperluan kuliner; minyak mentega; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak perilla untuk makanan;
minyak rapa untuk makanan; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner;
minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang untuk
makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan
kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan;
namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang
kedelai fermentasi]; oi-sobagi [mentimun kimchi]; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan kedelai untuk isian roti
burger; olahan tahu untuk isian roti burger; olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan keju; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; pecan (kacang-kacangan), diolah; pengganti keju; pengganti produk susu yang berbahan dasar
tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti
susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; pistachio (kacang-
kacangan), diolah; polong-polongan (kacang), diolah; potongan keju segar (fresh cheese); poutine [Hidangan Kanada yang
terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-
sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk sayuran beku yang
dilapisi adonan dan tepung roti; protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; protein makanan untuk konsumsi
manusia; protein susu untuk konsumsi manusia; pulses (kacang-kacangan), diolah; roti burger daging kalkun; roti burger ikan;
roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti
hamburger tidak dimasak; roti kedelai; roti tahu; rumput laut kering yang bisa dimakan; sarang burung yang bisa dimakan;
saus keju; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; semprotan memasak berbahan dasar minyak; shepherd's pie
(roti); souffle keju; stik keju; sultana (buah anggur hijau tanpa biji); susu bubuk kedelai; susu kedelai; susu kedelai menjadi
bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu semi-skim; susu skim; susu, keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; tahini [pasta biji wijen]; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; topping dan isi berasal dari sayuran,
buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu
gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk
roti; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; truffle
kering [jamur yang bisa dimakan]; zaitun diisi dengan keju feta dalam minyak bunga matahari; zaitun diisi dengan pesto dalam
minyak bunga matahari; zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan lemak
yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:55:50
540   EtiketDID2021084095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Diponegoro No. 63, RT004/RW001, Desa Banaran kulon, Kecamatan Bagor,
Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa timur, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64461

CV. DUTA TANI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANDOL
Merek Kata

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 11:58:54
540   EtiketDID2021084096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dewatmaka No. 5, Kota Bandung, Jawa Barat
Irhamsyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROBEST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dan oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sensor kualitas air; sistem pengolahan data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 12:03:31
540   EtiketJID2021084097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUNAN MURIA GG GOTONG ROYONG RT/RW 001/003 KEL/DESA
GLANTENGAN KECAMATAN KUDUS , Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59313

Usman Alwi Ba'agil

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PARKING COFFEE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH dan BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 12:07:08
540   EtiketDID2021084098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: B&G Tower Lt.9, Jl. Putri Hijau No. 10, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20111

PT MULTIMAS NABATI ASAHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yudhi Bimantara S.H., M.H.,
BRAUNS  Agro Plaza GF 01-02  Jalan H.R Rasuna Said Blok X2 No 1 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hijau, Hijau Muda, Hitam, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Geprek Keju; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Bubuk susu kacang kedelai; Dadih ikan keju;

Ekstrak susu kedelai; Irisan-irisan susu (Keju); Kacang brazil, diolah; Kacang ketapang, diolah; Keju; Keju berbentuk pasta;
Keju kocok; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kenari (kacang), diolah; Konsentrat dan isolat protein kedelai; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok
berbahan dasar sayuran; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan dan
makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan ringan berbahan dasar protein
whey dan kedelai; Makanan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan, makanan ringan dan
makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Mentega almond; Mentega dari bawang putih;
Mentega dari tanaman; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu),
minuman berbahan dasar susu almond; Minyak canola; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak kacang
brazil; Minyak kenari (kacang); Minyak salad; Mozarella; Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan hazelnut (kacang);
Olesan krim keju; Pasta kacang; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti
telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Protein kedelai;
Protein untuk konsumsi manusia; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sawo Mentega; Sediaan biji wijen;
Sediaan kacang brazil; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan sayuran akar yang bisa
dimakan; Susu Kedelai Kental; Susu kacang kedelai; Susu kedelai; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk
susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; Tahu keju makanan laut; Topping dan isi berbahan dasar
buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang;
almond (kacang), diolah; baby corn, diolah; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan lemak yang bisa
dimakan; bahan pengganti margarin; bahan pengganti mentega; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti;
bahan-bahan susu untuk membuat roti; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; bubuk keju; bunga olahan
yang bisa dimakan dalam bentuk kristal; bunga yang bisa dimakan, kering; burger berbahan dasar larva serangga [roti]; burger
berbahan dasar serangga [roti]; cabai dengan keju; cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses pengendapan
dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning-kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum
(whey powder) (hasil produk susu); campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; cocoa butter untuk makanan; collard
greens (kacang-kacangan), diolah; daging yang bisa dimakan; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur
minyak sayur untuk makanan; edamame (kacang-kacangan), diolah; fondue (keju melted) berbahan dasar minyak; ghee
(minyak samin); hazelnut (kacang) panggang; hazelnut (kacang), diolah; headcheese (keju tanpa lemak); hearts of palm
(olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah; ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); isian buah untuk
roti dan kue; isolat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; jagung rebus disiapkan dengan keju; jamur hitam
yang bisa dimakan kering; jamur kering yang bisa dimakan; kacang dikupas; kacang diolah; kacang kedelai fermentasi (natto);
kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai, diolah; kacang mede, diolah; kacang mete yang diolah; kacang pinus,
diolah; kacang polong, diolah; kacang tanah, diolah; kacang, diolah; katak yang bisa dimakan, tidak hidup; kedelai olahan;
kedelai yang diawetkan untuk makanan; keju; keju Fondue; keju asap; keju buatan (atau keju tiruan); keju cetakan-matang;
keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur; keju feta; keju keras; keju lembut; keju lunak (soft-
ripened); keju padat; keju peram; keju putih; keju putih lembut; keju putih lembut yang padat; keju segar; keju segar dari
Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju segar yang tidak diperam; keju susu kambing; keju yang
diawetkan; keju yang mengandung herbal; keju yang mengandung rempah-rempah; kelapa sawit untuk keperluan kuliner;
kernel (inti) kacang kenari; konsentrat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; krim berbahan dasar sayuran;
krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim keju; krim mentega; lemak hewani untuk makanan; lemak nabati untuk
makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi untuk makanan; lemak untuk makanan; lemak yang bisa dimakan; lentil
(kacang), diolah; lesitin untuk keperluan kuliner; macadamias (kacang-kacangan), diolah; makanan ringan berbahan dasar
kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan
ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau
kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan
daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan
olesan, saus, keju; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah,
kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; margarin; mascarpone (keju); mengolah sayuran akar yang bisa
dimakan; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega kakao; mentega kelapa; mentega madu; mentega putih;
mentega susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu  ditambah krim keju dan gula aren  bakar; minuman susu
kedelai; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak biji anggur untuk
keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji camellia untuk
makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji
kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak
biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak biji rami untuk makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh;
minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk
makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk
makanan; minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk
minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak goreng; minyak
hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk makanan; minyak infus untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk
keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang; minyak kacang kedelai
untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang
kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak
kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan
persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak laut yang bisa
dimakan untuk keperluan kuliner; minyak mentega; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak perilla untuk makanan;
minyak rapa untuk makanan; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner;
minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang untuk
makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan
kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan;
namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang
kedelai fermentasi]; oi-sobagi [mentimun kimchi]; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan kedelai untuk isian roti

Halaman 1143 dari 1263



burger; olahan tahu untuk isian roti burger; olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan keju; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; pecan (kacang-kacangan), diolah; pengganti keju; pengganti produk susu yang berbahan dasar
tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti
susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; pistachio (kacang-
kacangan), diolah; polong-polongan (kacang), diolah; potongan keju segar (fresh cheese); poutine [Hidangan Kanada yang
terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-
sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk sayuran beku yang
dilapisi adonan dan tepung roti; protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; protein makanan untuk konsumsi
manusia; protein susu untuk konsumsi manusia; pulses (kacang-kacangan), diolah; roti burger daging kalkun; roti burger ikan;
roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti
hamburger tidak dimasak; roti kedelai; roti tahu; rumput laut kering yang bisa dimakan; sarang burung yang bisa dimakan;
saus keju; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; semprotan memasak berbahan dasar minyak; shepherd's pie
(roti); souffle keju; stik keju; sultana (buah anggur hijau tanpa biji); susu bubuk kedelai; susu kedelai; susu kedelai menjadi
bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu semi-skim; susu skim; susu, keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; tahini [pasta biji wijen]; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; topping dan isi berasal dari sayuran,
buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu
gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk
roti; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; truffle
kering [jamur yang bisa dimakan]; zaitun diisi dengan keju feta dalam minyak bunga matahari; zaitun diisi dengan pesto dalam
minyak bunga matahari; zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan lemak
yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 12:17:48
540   EtiketDID2021084099

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Fumin Industrial Zone, Xiaoji Town, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu
Province, P.R.C.

Yangzhou Aolikes Sports Goods Co., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rulita Windawati Mongan S.Kom
PT. KARYA PATEN INDONESIA  Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F,   Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AOLIKES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian luar; Syal; alas kaki; celana; celana panjang; kaos kaki panjang; kemeja lengan pendek; pakaian; sarung tangan

[pakaian]; seragam; syal; topi pet [tutup kepala]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 12:19:07
540   EtiketDID2021084100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: B&G Tower Lt.9, Jl. Putri Hijau No. 10, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20111

PT MULTIMAS NABATI ASAHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yudhi Bimantara S.H., M.H.,
BRAUNS  Agro Plaza GF 01-02  Jalan H.R Rasuna Said Blok X2 No 1 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANIA + Pemandangan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hijau Muda, Hitam, Putih, Kuning Keemasan, Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Geprek Keju; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Bubuk susu kacang kedelai; Dadih ikan keju;

Ekstrak susu kedelai; Irisan-irisan susu (Keju); Kacang brazil, diolah; Kacang ketapang, diolah; Keju; Keju berbentuk pasta;
Keju kocok; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kenari (kacang), diolah; Konsentrat dan isolat protein kedelai; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok
berbahan dasar sayuran; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan dan
makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan ringan berbahan dasar protein
whey dan kedelai; Makanan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan, makanan ringan dan
makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Mentega almond; Mentega dari bawang putih;
Mentega dari tanaman; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu),
minuman berbahan dasar susu almond; Minyak canola; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak kacang
brazil; Minyak kenari (kacang); Minyak salad; Mozarella; Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan hazelnut (kacang);
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Olesan krim keju; Pasta kacang; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti
telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Protein kedelai;
Protein untuk konsumsi manusia; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sawo Mentega; Sediaan biji wijen;
Sediaan kacang brazil; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan sayuran akar yang bisa
dimakan; Susu Kedelai Kental; Susu kacang kedelai; Susu kedelai; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk
susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; Tahu keju makanan laut; Topping dan isi berbahan dasar
buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang;
almond (kacang), diolah; baby corn, diolah; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan lemak yang bisa
dimakan; bahan pengganti margarin; bahan pengganti mentega; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti;
bahan-bahan susu untuk membuat roti; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; bubuk keju; bunga olahan
yang bisa dimakan dalam bentuk kristal; bunga yang bisa dimakan, kering; burger berbahan dasar larva serangga [roti]; burger
berbahan dasar serangga [roti]; cabai dengan keju; cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses pengendapan
dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning-kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum
(whey powder) (hasil produk susu); campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; cocoa butter untuk makanan; collard
greens (kacang-kacangan), diolah; daging yang bisa dimakan; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur
minyak sayur untuk makanan; edamame (kacang-kacangan), diolah; fondue (keju melted) berbahan dasar minyak; ghee
(minyak samin); hazelnut (kacang) panggang; hazelnut (kacang), diolah; headcheese (keju tanpa lemak); hearts of palm
(olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah; ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); isian buah untuk
roti dan kue; isolat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; jagung rebus disiapkan dengan keju; jamur hitam
yang bisa dimakan kering; jamur kering yang bisa dimakan; kacang dikupas; kacang diolah; kacang kedelai fermentasi (natto);
kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai, diolah; kacang mede, diolah; kacang mete yang diolah; kacang pinus,
diolah; kacang polong, diolah; kacang tanah, diolah; kacang, diolah; katak yang bisa dimakan, tidak hidup; kedelai olahan;
kedelai yang diawetkan untuk makanan; keju; keju Fondue; keju asap; keju buatan (atau keju tiruan); keju cetakan-matang;
keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur; keju feta; keju keras; keju lembut; keju lunak (soft-
ripened); keju padat; keju peram; keju putih; keju putih lembut; keju putih lembut yang padat; keju segar; keju segar dari
Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju segar yang tidak diperam; keju susu kambing; keju yang
diawetkan; keju yang mengandung herbal; keju yang mengandung rempah-rempah; kelapa sawit untuk keperluan kuliner;
kernel (inti) kacang kenari; konsentrat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; krim berbahan dasar sayuran;
krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim keju; krim mentega; lemak hewani untuk makanan; lemak nabati untuk
makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi untuk makanan; lemak untuk makanan; lemak yang bisa dimakan; lentil
(kacang), diolah; lesitin untuk keperluan kuliner; macadamias (kacang-kacangan), diolah; makanan ringan berbahan dasar
kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan
ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau
kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan
daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan
olesan, saus, keju; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah,
kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; margarin; mascarpone (keju); mengolah sayuran akar yang bisa
dimakan; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega kakao; mentega kelapa; mentega madu; mentega putih;
mentega susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu  ditambah krim keju dan gula aren  bakar; minuman susu
kedelai; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak biji anggur untuk
keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji camellia untuk
makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji
kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak
biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak biji rami untuk makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh;
minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk
makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk
makanan; minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk
minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak goreng; minyak
hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk makanan; minyak infus untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk
keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang; minyak kacang kedelai
untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang
kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak
kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan
persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak laut yang bisa
dimakan untuk keperluan kuliner; minyak mentega; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak perilla untuk makanan;
minyak rapa untuk makanan; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner;
minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang untuk
makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan
kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan;
namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang
kedelai fermentasi]; oi-sobagi [mentimun kimchi]; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan kedelai untuk isian roti
burger; olahan tahu untuk isian roti burger; olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan keju; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; pecan (kacang-kacangan), diolah; pengganti keju; pengganti produk susu yang berbahan dasar
tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti
susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; pistachio (kacang-
kacangan), diolah; polong-polongan (kacang), diolah; potongan keju segar (fresh cheese); poutine [Hidangan Kanada yang
terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-
sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk sayuran beku yang
dilapisi adonan dan tepung roti; protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; protein makanan untuk konsumsi
manusia; protein susu untuk konsumsi manusia; pulses (kacang-kacangan), diolah; roti burger daging kalkun; roti burger ikan;
roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti
hamburger tidak dimasak; roti kedelai; roti tahu; rumput laut kering yang bisa dimakan; sarang burung yang bisa dimakan;
saus keju; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; semprotan memasak berbahan dasar minyak; shepherd's pie
(roti); souffle keju; stik keju; sultana (buah anggur hijau tanpa biji); susu bubuk kedelai; susu kedelai; susu kedelai menjadi
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bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu semi-skim; susu skim; susu, keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; tahini [pasta biji wijen]; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; topping dan isi berasal dari sayuran,
buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu
gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk
roti; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; truffle
kering [jamur yang bisa dimakan]; zaitun diisi dengan keju feta dalam minyak bunga matahari; zaitun diisi dengan pesto dalam
minyak bunga matahari; zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan lemak
yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 12:23:13
540   EtiketDID2021084101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sareh No.7 RT.006 RW.002, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman,
Kota Yogyakarta , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55224

CLARINE JOAN MARELIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUTTERLY + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Coklat tua, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hiasan roti yang dapat

dimakan; Kerupuk; Kerupuk Ikan; Kerupuk Kentang; Kerupuk bawang; Kerupuk jagung; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kue
Coklat Mente ( Cookies ); Kue Lapis Legit; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering (pastri); Kue-kue;
Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Produk kue dan kembang gula; Rempeyek;
Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti kebab; Roti kelapa; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti sayuran (vegan);
Roti sobek; Roti tawar; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit;
Snack Bar (Makanan); Tart treacle (Dessert khas Inggris); burger kedelai [roti sandwich]; camilan granola; camilan muesli;
cokelat; dessert mousses [gula-gula]; dessert soufflés (hidangan); hiasan kue yang dapat dimakan; isi cokelat untuk produk-
produk roti; kerupuk cumi; kerupuk nasi; kerupuk singkong; kerupuk udang; kue basah; kue beras; kue bolu; kue buah; kue
gandum; kue gulung telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; makanan olahan berbahan dasar
sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan
yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan
berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan
berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makaroni; pizza;
produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); roti bakar; roti
bawang; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti buah; roti bun; roti gandum; roti gulung; roti jahe; roti
kacang; roti kismis; roti kukus; roti maryam; roti multigrain; roti oriental; roti panggang; roti pipih berbahan dasar kentang; roti
segar; roti tidak beragi; selai cokelat untuk digunakan pada roti; sirup (sirup kental); snack bar berbasis granola; snack bar
berbasis muesli; spiced cookies (kue kering); stik roti; tepung roti; tepung roti coklat; trifle (Hidangan penutup/dessert); wafer
gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 12:29:02
540   EtiketDID2021084102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KERJAN GG. SDN 25 RT/RW 006/003 AIR MERBAU TANJUNG PANDAN,
Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33411

ASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: devina belitong
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam olahan ; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Olahan ayam kampung; Produk olahan

daging sapi; daging olahan; daging olahan [pengganti daging]; daging sapi olahan; hasil olahan ikan untuk makanan manusia;
ikan olahan; produk daging olahan; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 12:32:10
540   EtiketDID2021084103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pandan Kuning 5 Blok H No. 3, RT.002/RW.009, Kelurahan Mangunharjo,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

JAKA SENA PERDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JNK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lem PVC; Lem kaca; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat untuk digunakan dalam industri; Perekat, selain

untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; cairan silikon; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem
gelatin untuk keperluan industri; lem kain untuk keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem
lateks untuk keperluan industri; lem untuk keperluan industri; lem untuk tambal ban; perekat atap; perekat plastik untuk
keperluan industri; perekat poliuretan untuk keperluan industri; perekat termoplastik untuk keperluan industri; perekat untuk
digunakan dalam pembuatan furnitur; perekat untuk digunakan dalam pembuatan kayu lapis; perekat untuk industri bangunan;
perekat untuk industri konstruksi; perekat untuk paving; perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk poster; perekat untuk
ubin keramik; perekat untuk wallpaper; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 12:35:48
540   EtiketDID2021084104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cipadang Kalapa Rrt.03 Rw.04 Cikaroya Warungkondang Cianjur Jawa Barat,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43261

Ujang Muzani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Enye Almayra
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik singkong aneka rasa; keripik singkong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 12:37:25
540   EtiketDID2021084106

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PAKUAN REGENCY LINGGA BUANA BLOK C VI/30 RT.002/007 KEL.MARGAJAYA
KEC. BOGOR BARAT KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat,
16111

GALIH KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'GAWAN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit

bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet wanita (terbuat dari
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kulit); Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga;
ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan
perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk
perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian
atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari;
payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka; Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); dompet; dompet kecil [tas tangan]; dompet koin; dompet kulit;
dompet kulit [tas]; dompet serba guna [tas tangan]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; koper; koper dan tas
bepergian; payung; ransel; ransel untuk pendaki gunung; tas; tas (trunk) bepergian; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak;
tas buku sekolah; tas dan dompet kulit; tas jinjing belanjaan; tas kecil untuk pria; tas kulit, koper, dan dompet; tas perjalanan;
tas pundak; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 12:39:00
540   EtiketDID2021084107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BEDILAN JLN BUDI HARJO RT.007 RW. 003 KEL. BEDILAN KEC. BELITANG,
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan

BONIJAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOUR-PLUS 1000
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perekat pestisida; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; perekat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 12:57:48
540   EtiketDID2021084108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAUMAN RT 006 RW 002 KEDEN PEDAN KLATEN, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, 57468

NUSANTARA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pavilion
Merek Kata

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 12:59:36
540   EtiketDID2021084109

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN INDROKILO NO. 88 DSN KANDANGAN, RT/RW 003/003, Kabupaten
Pasuruan, Jawa Timur

PT. KOSMETIKA GLOBAL NUTRITION
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOSME NUTRITION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan

berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan
penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan
berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan
dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan siap saji berbasi beras; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman
berbahan dasar madu; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman jahe merah; Minuman karamel;
Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Sediaan
karbohidrat untuk makanan; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; makanan batang berenergi
berbahan dasar cokelat; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan ringan berbahan dasar gandum;
makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan
siap saji berbahan dasar mie; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar karamel; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari
campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu;
minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe; minuman
yang terbuat dari cokelat; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:00:27
540   EtiketDID2021084110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pandan Kuning 5 Blok H No. 3, RT.002/RW.009, Kelurahan Mangunharjo,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

JAKA SENA PERDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIVE STAR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lem PVC; Lem kaca; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat untuk digunakan dalam industri; Perekat, selain

untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; cairan silikon; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem
gelatin untuk keperluan industri; lem kain untuk keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem
lateks untuk keperluan industri; lem untuk keperluan industri; lem untuk tambal ban; perekat atap; perekat plastik untuk
keperluan industri; perekat poliuretan untuk keperluan industri; perekat termoplastik untuk keperluan industri; perekat untuk
digunakan dalam pembuatan furnitur; perekat untuk digunakan dalam pembuatan kayu lapis; perekat untuk industri bangunan;
perekat untuk industri konstruksi; perekat untuk paving; perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk poster; perekat untuk
ubin keramik; perekat untuk wallpaper; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:01:46
540   EtiketDID2021084111

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LINK. KEBAHARAN MASJID , RT/RW : 001/008 , KEL. LOPANG , KEC. SERANG ,,
Kota Serang, Banten, 42113

TAUFIQ MUJADIDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MRDK + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM , MERAH , PUTIH .
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Jaket-jaket;

Kaos t-shirt; Pakaian; Pakaian Olahraga; Pakaian Pria; Pakaian [pakaian]; Pakaian anak-anak; Pakaian muslim; Pakaian
olahraga; Pakaian training; Pakaian untuk olahraga; Pakaian wanita; Sweater; Tunik jumbo (pakaian); baju; baju busana
muslim; baju kaos (t-shirt); baju olah raga; blus; celana; celana panjang; celana panjang (Am.); celana pendek; dalaman jilbab;
daster; gamis; gaun; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket jas; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas
hujan motor; jilbab; kaos; kaos oblong; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus; kaus [pakaian];
kaus olahraga; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; mantel; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian jadi; pakaian latihan (olah raga);
pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pria; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk
pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; rok; setelan jas; setelan untuk olah
raga; syal dan jilbab; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:02:10
540   EtiketJ132021084112

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BANGSRI RT/RW 003/012 Kel/Desa BANGSRI Kecamatan BANGSRI,
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

TAUFIQUL HAKIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMSILATI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM,PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; melakukan kursus pendidikan;

penyelenggaraan seminar pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:05:59
540   EtiketDID2021084113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp.Kiara Kidul No. 23 Rt.002 Rw.005, Kelurahan Mandalawangi, Kecamatan
Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa
Barat, 40554

Novi Nur Holifah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAYINARAYA BEAUTY CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih,ungu, biru, pink
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Baby soaps; Bahan

kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak
padat untuk wajah; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cairan harum untuk tubuh; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis;
Cologne bayi; Deodorant stick; Dupa berbentuk kerucut; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik;
Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gincu; Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kapas
Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Korektor warna bibir; Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik,
yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di
wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat;
Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk
pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar
UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim tabir
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surya; Krim untuk mandi; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim
wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim,
minyak, losion dan busa cukur; Kuku buatan; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit
dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan
merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-
penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up;
Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah; Losion susu untuk
membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk
tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit
kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Maskara; Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker
pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker
untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-
pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak bayi; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Obat kumur oral; Odol; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh
yang disemprotkan; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih makeup all-in-one;
Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pencuci tangan; Penguat kuku
dan pembersih cat kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar nafas tidak mengandung obat; Permen karet kunyah untuk
memutihkan gigi; Perona wajah; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan
kecantikan; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu,
pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga, buah, dan
rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk
muka; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan
kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menghilangkan bulu
(kosmetik); Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Sipat; Sipat (Kosmetik); Siwak; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit
di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit;
Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu pembersih pra-
dibasahi; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; Warna alis; Zat tambahan untuk
perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis
kondisi kulit; air lavender; air toilet biasa; alis palsu; alis palsu perekat diri; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser buluh udara; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi];
bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bakhoor; balm cukur; balsem setelah
dicukur; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta;
basma untuk keperluan kosmetik; batu apung; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih
gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak mandi; bedak tabur;
bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak
memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk gigi; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan
mandi; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran penggosok
badan, butiran penggosok wajah; cairan penghapus kutek; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat wajah; cologne
setelah bercukur; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih
ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum
bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran,
spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens tubuh; esens wajah; esensi mint
[minyak esensial]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair;
garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi,
krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel,
powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter
kuku; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krim untuk mandi
shower; kain make-up dari kapas; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit
make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis,
bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk
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badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan
dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam
bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang dijual sebagai komponen
integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim bibir; krim bronzing kulit; krim
creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk
perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim
kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel
penyamakan; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan bubuk; kuku jari kaki palsu; kulit mengklarifikasi; lapisan
atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan kuku; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan
krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan
semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion
setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh
bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur
matahari; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab
anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik;
lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pengeritingan permanen; lotion tabir surya
dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-
up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh;
make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-
manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak
rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik
untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi
[wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi untuk keperluan kosmetik;
minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
penyamakan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk pengkondisian rambut;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi
untuk keperluan kosmetik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori;
paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori
digunakan sebagai kosmetik; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen
karet; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab, losion dan krem
untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat;
pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih kulit; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembilas akhir cucian; pembilasan rambut
[kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih
selakangan; pena cat kuku; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan
rambut bayi; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat;
penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; pengkilap bibir;
pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan
gigi; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan kuku
atau bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa
kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna Rambut; pewarna
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bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pomades untuk keperluan kosmetik; potpourris [wewangian]; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses,
gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk
pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah
dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan
kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun cair; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun
mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun untuk keringat kaki; sabun
wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk
mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak
mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan
busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur
untuk mandi; sabun-sabun; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-
kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; sediaan anti
keringat (sediaan mandi); sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk
berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik
untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk rambut
dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel
kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan
kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk
tujuan medis; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem,
exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit
yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perbaikan
kuku; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk
mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan
kecantikan; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi
noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk
menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya
sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan
kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion
[kosmetik]; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk
wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum
tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum yang mengandung ekstrak batu permata;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni
tubuh; strip napas menyegarkan; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab
setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tas organizer untuk
keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit
yang sudah direndam sebelumnya; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa;
wewangian dan wewangian; wewangian kayu cedar; wewangian vanila; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut;
wewangian, wewangian dan dupa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:06:13
540   EtiketDID2021084114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahim RT 015 RW 007 Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan,
Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33412

HARYANI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Balo Makmur
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam olahan ; Ikan olahan dalam kaleng; Pempek; Produk olahan daging sapi; daging sapi olahan; hasil olahan ikan

untuk makanan manusia; ikan olahan; otak-otak; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk
olahan ikan dalam botol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:07:17
540   EtiketJID2021084115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Golf View No. 58 Rt. 007 Rw. 008
Kel. Bencongan Indah, Kec. Kelapa Dua
Kab. Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

Kiat Meliana Widya Kusuma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kresnami Sonyaruri S.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DjempolGrosir + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DjempolGrosir + Logo :  merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Putih, Hijau dan Oranye.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen penjualan; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Eceran dan grosir

minuman; Jasa grosir; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; PASAR SWALAYAN; TOKO SERBA ADA; Toko barang-barang
grosir; administrasi franchise (waralaba); agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; bantuan bisnis terkait dengan
pendirian waralaba; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan
eceran secara online; jasa retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging,
buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu,
minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus
(bumbu), rempah-rempah, es; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga],
papan luncur, papan selancar, papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker,
suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan
fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band
penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya,
patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung
pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran
yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk
susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk
batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan,
beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim,
sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah,
tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk
batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk
batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan,
produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang
belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-
umbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak
mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol
lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial,
minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman
berkarbonasi  yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak
mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol
untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk
perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu)
untuk pihak lain; layanan grosir untuk teh; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan toko grosir
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan
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manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang
menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba;
manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; minimarket;
penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; toko; toko
grosir; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:08:22
540   EtiketD132021084116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Abdul Wahab Syahrani Gang Komando I No. 04 RT 45 Sangtta Kab. Kutai Timur,
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

PT. PERDAU KARYA UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KATIGA FIRE + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, HIJAU, PUTIH,
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa retail sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin

hitung, peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam,
kacamata, logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa ritel, jasa
ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu
pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk===
===Aparat (alat pemadam kebakaran); alat dan sistem pemadam kebakaran; alat pemadam kebakaran untuk mobil; layar
asbes untuk petugas pemadam kebakaran; mesin pemadam kebakaran; mobil pemadam kebakaran; nosel selang pemadam
kebakaran; selang pemadam kebakaran; sistem pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam kebakaran
dengan cairan foam/busa; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa pada dek kapal, dan dek landasan
helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia
wet chemical; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air dengan mesin-
mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara manual; sistem pemadam kebakaran dengan
pemancaran air secara otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran
dengan penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan
meriam air; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air dan cairan foam/busa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:09:09
540   EtiketDID2021084117
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Veteran 26, RT/RW 001/001, Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang.,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

John Wesly Jonatan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Nasrudin S.H.
UNITED PATENT OFFICE  Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIRAMAZ + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran tepung; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum;

Tepung ketan; tepung beras; tepung jagung; tepung kedelai; tepung kentang; tepung kue; tepung roti; tepung sagu; tepung
serbaguna; tepung singkong; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung terigu; tepung yang bisa dimakan; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:10:50
540   EtiketDID2021084118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Boulevard Raya No.16 A Perumahan Griya Paniki Indah Kec. Mapanget Kel.
Paniki Bawah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Sulawesi Utara,
95256

Yoga Bagus Widodo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; bakso; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso sapi; bakso tahu sapi;

bakso telur sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:13:49
540   EtiketD112021084119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanjung Sari Gg. Harapan Sari No.89, Pontianak Kalimantan Barat, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat, 78124

Hendri Saputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K L U W I
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Dasar Putih, Warna Logo Coklat dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk

kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum
diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi
buatan; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Minuman Kopi Hawai;
Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman kopi dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk
coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); affogato [minuman berbasis
kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi yang dilapisi
cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul kopi, terisi; kopi bebas kafein; kopi
beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan;
kopi kantongan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu,
bahan pengganti kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa
susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman
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biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-
buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; teh yang ditambahkan
dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:14:31
540   EtiketDID2021084120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Patal Senayan I Kav.D33 Rt.009/ 007
Kel. Grogol Utara,  Kec. Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

WILLIAM TANDIONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAFELICIOUS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:20:44
540   EtiketDID2021084121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. Prima Tengah C no 19 E, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50268
Erniwati Chandrawidjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bolufpan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih; hitam; jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; Kue Bolu Panggang; brownies; kue bolu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:25:28
540   EtiketDID2021084122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Belanti Raya No. 17, RT/RW 004/007, Lolong Belanti, Kota Padang, Sumatera
Barat

Firman Zulkifli Amin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BARKAHABS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan farmasi; suplemen dan sediaan herbal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:26:04
540   EtiketDID2021084123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RAYA MUCHTAR NO.21 RT01/RW03 Gg. PONCOL SAWANGAN DEPOK, Kota
Depok, Jawa Barat, 16519

Sri Astuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPOER ASTUTI Ayam chik chik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam  ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Fillet Crispy; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu

Lengkuas; Ayam potong dalam kemasan; Bekakak Ayam; Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Masakan
olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Usus ayam; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam
goreng kremes; ayam goreng rempah; daging ayam; makanan bento terbuat dari daging/ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:27:27
540   EtiketDID2021084124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Patal Senayan I Kav.D33 Rt.009/ 007
Kel. Grogol Utara,  Kec. Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

WILLIAM TANDIONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAVABICA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:29:00
540   EtiketJID2021084125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suparyono Barat 7A Lk II Keningaran, Bajang, Talun Blitar Jawa Timur,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66183

Arinina Darmayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nona Noni Tobaku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk

memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan
makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer,
lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven,
rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan
multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin
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bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor
bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat
yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin
listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti,
pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan
raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit,
mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut,
catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau
cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles
elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan
pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli
barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko kue; Toko kue online; Toko online di bidang roti-roti dan kue-
kue; Toko yang menjual kue; jasa retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak
daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk
susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus
(bumbu), rempah-rempah, es===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:30:05
540   EtiketJID2021084126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bolang RT02/RW02, Girikarto, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, 55872
Winarno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: viavia artisan bakery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : viavia toko roti artisan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:34:33
540   EtiketDID2021084127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Madura, RT 019, RW 006, Kampong Damai, Tanjung Pandan, Belitung,
Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33411

Muhamad Hatta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kabong
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh

digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Peci; Sarung tangan tenun (pakaian); Songkok (Peci); celana formal; celana kasual; jaket [pakaian];
jaket denim; jaket lengan panjang; jaket menjadi pakaian; jaket ringan; kaos kaki; pakaian; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:39:03
540   EtiketDID2021084128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Patal Senayan I Kav.D33 Rt.009/ 007
WILLIAM TANDIONO
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Kel. Grogol Utara,  Kec. Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAVASPRESSO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:39:28
540   EtiketDID2021084129

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tanjung Selor No. 17A Rt. 011 Rw. 006
Cideng, Gambir - Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. ACMIC ELEKTRONIK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POWERMIX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : POWERMIX : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baterai ponsel (baterai isi ulang); Kabel USB untuk ponsel; baterai listrik isi ulang; casing telepon seluler; film pelindung

disesuaikan untuk layar ponsel; indikator kuantitas; kabel data; kamera [fotografi]; lampu indikator untuk peralatan
telekomunikasi; lampu sinyal; lensa untuk kamera; pena elektronik [unit tampilan visual]; pengisi baterai; ponsel pintar; power
bank [baterai yang bisa diisi ulang); tali ponsel; telepon seluler; tongkat selfie [monopod genggam]; wadah akumulator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:43:27
540   EtiketDID2021084130

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ZA. Pagar Alam, RT 013, RW 007, Tanjungpendam, Tanjung Pandan, Kabupaten
Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33411

Annisa Adelia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sikok name
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hijau tosca,
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi seduh; biji kopi panggang; es krim; kopi; kopi bubuk; kopi susu instan; kue basah; kukis (kue kering);

minuman berbahan dasar kopi; produk-produk kopi; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:44:34
540   EtiketDID2021084131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Garen RT.01 RW.18 Pandeyan, Ngemplak, Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa
Tengah, 57375

PT.PANEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: LODJIE Ijo 99
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna dasar Hijau bermotif batik bertuliskan " LODJIE Ijo 99 "
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak rokok bukan dari logam; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan

untuk keperluan medis); Tembakau linting; Wadah tembakau bukan dari logam mulia; kotak rokok; kotak tembakau; merokok
tembakau; produk-produk tembakau; rokok; rokok kretek; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau
rokok; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:46:21
540   EtiketDID2021084132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Belly Gg. Mekar IV No. 22 RT 004 RW 009 Kelurahan Cijantung, Kecamatan
Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

IR. KASILANI INGGRID. W

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GYSASKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : GOLD, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:51:13
540   EtiketDID2021084134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 333 Continental Boulevard, El Segundo, California, 90245-5012, U.S.A.
Mattel, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MATCHBOX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MATCHBOX : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bank mainan; Mainan; Mainan yang dapat dinaiki; Pi atas; Rumah mainan; Stoking Natal; Tenda mainan; ayunan;

bakeware mainan; balon; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan sikut (peralatan olahraga); binatang mainan; blok
bangunan mainan; bola basket; bola olahraga; bola voli; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka mainan berkarakter;
boneka porselen; cindera mata berupa mainan kecil; furnitur boneka; hiasan pohon Natal; jalur sepatu roda; jaring voli;
kaleidoskop; kartu awal untuk bermain game lotere; kartu permainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan menggunakan
radio kontrol; kincir mainan; kolam renang [artikel bermain]; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; layang-layang; mainan
bean bag; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan elektronik; mainan gambar; mainan kotak musik; mainan kotak
pasir; mainan musik; mainan untuk mandi; mainan yang berbicara; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang
menyemprotkan air; makanan mainan; mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin; pakaian boneka; papan luncur;
peralatan masak mainan; permainan beratap menggunakan koin; permainan elektronik yang digenggam; permainan kartu;
permainan papan; pesta nikmat dalam sifat kerupuk; pesta nikmat dalam sifat pembuat suara; piring terbang (mainan); ponsel
mainan; puzzle manipulatif; puzzle potongan gambar; raket tenis; ring bola basket; rumah boneka; sepatu es; sepatu roda;
simpai untuk anak-anak; slide [mainan]; tali untuk permainan lompat; tokoh aksi; tokoh mainan; tokoh mainan tertagih; tongkat
pembuat gelembung dan set larutan; tongkat sihir mainan; topeng [mainan]; topeng mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:54:11
540   EtiketJID2021084136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No.13 Laoshang Villagers Group, Zhiyuan Village, Xiangsi Township, Yueyang
County, Hunan Province, China

XU CAIYUN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WORLD DREAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Orange, Hijau, Pink dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;

Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-
mesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-
mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-
bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
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untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-
bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-
bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
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komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-
bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan ekspor-
impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-
tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-
cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-
barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan
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penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-
guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
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Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang 
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
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menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
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of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, -
untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha  dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-
jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
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perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
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minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan  golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan
layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan
produk dan menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada
pengguna sesuai dengan harga pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan
untuk diskon dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
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pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; persiapan dan realisasi rencana
dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan
para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan,
yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan;
promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet,
intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; providing information the sale of goods
offered in the form of shopping malls on internet websites; provision of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk
administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial;
recruitment and management of trading stamp, coupon, point  accumulation type  card franchise, member; registrasi
kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi
poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan
di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer)
penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema
keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana
anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan
sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan
ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata
buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-
barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual
barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:54:12
540   EtiketDID2021084136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. BINA KARYA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELIGHT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Agen

pengantar obat berdasarkan senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi
kepada manusia; Agen pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan
pengiriman dari medikasi kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk
penggunaan medis dan kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis,
kedokteran laboratorium, kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan
pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk
ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran
hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan
genetika.; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers,
sediaan-sediaan kimiadan sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan
minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang
mengandung obat yang digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah
lingkungan; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk keperluan
teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis; Bahan
pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat mikotoksin
sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan
tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan
tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan untuk penambalan
gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan
makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Bantal aromaterapi untuk keperluan medis; Bantal mata untuk
keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk menghangatkan area belakang dan
meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Barang-barang yang diresapi dengan
sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal
(kesehatan); Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair,
bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN
EMAS UNTUK GIGI; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter
untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi
untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan
untuk keperluan medis; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan penyerap
untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak mampu
menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps untuk
tujuan pengobatan; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi;
Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian
antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra
herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi laktik untuk penggunaan farmasi dan
laktosa; Formula obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Gel
antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk memelihara lingkungan yang optimal; Gel
untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan
mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang mengandung obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis;
Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu, larutan
visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut untuk
keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan;
Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan
godok ramuan tradisional; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis;
Jintan Hitam (Herbal); Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong
penyerap bau tidak sedap; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa
untuk membalut; Keripik buah untuk bayi; Kertas anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas
tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya
untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim,
buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik
ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan
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HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah
kehamilan; Kopi stamina yang mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu
dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim
obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis;
Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh
manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk
keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan bayi;
Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir;
Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet;
Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah
diolah; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran,
beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan,
bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement);
Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan
nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi
dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis khusus;
Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan yang telah difortifikasi untuk
penggunaan medis; Menthol; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Rematik
(Obat); Minyak Telon; Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen;
Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol
(untuk medis); Minyak kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak
untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; OBAT BIUS; OBAT
CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat
Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk kantong yang mengandung nikotin
(untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering,
ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan
penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan
gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung
peliharaan; Obat pencuci darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh;
Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina
untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Pasta dan makroni untuk
bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang
dapat dicuci; Pembalut kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid;
Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa;
Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap (termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet
dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan;
Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci
tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk
keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik;
Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang
bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau;
Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri; Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka
yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka
yang diresapi dengan sediaan medis; Perekat penangkap serangga; Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep
untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil
kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk
hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu
pasta gigi obat; Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Puree buah untuk bayi; Ramuan
obat tradisional Cina; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan
kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan
untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Roti kering untuk bayi; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Pembasmi tikus;
Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan
farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dari
vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan,
pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi dan produk terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular
atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot (muscle
weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus,
penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf
perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit
metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak
(serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan
gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput
di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur
epidermis; Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C;
Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan
membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan;
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Sediaan obat dan farmasi; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan pembasmi tanaman
beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran
ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan sterilisasi sanitasi;
Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk
membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus,
bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan;
Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan dan
bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan
farmasi; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida;
Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan probiotik
untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang
mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-
sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk
tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual
dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang
digunakan untuk keperluan industri atau keperluan pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-
buahan untuk keperluan medis; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai
bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Spons yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat;
Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan peliharaan
dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik,
suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen
diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan
medis; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi
manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen
makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan yang terdiri dari asam
amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat
dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan
hewan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis;
Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari
Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok,
minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-
tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan
anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita
dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon menstruasi; Tingtur untuk
keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan
antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Vitamin tanpa resep; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-
sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk
bubuk dan minuman-minuman yang mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein
tinggi dan yang mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut
untuk tujuan kedokteran; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt
untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras,
untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan
deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; acai powder,
suplemen diet; acaricides; aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan
medis; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif non-obat untuk makanan
hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang
mengandung obat; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; air
anti-bakteri dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-
bakteri selain untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk
alkohol dan non-alkohol); air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air panas; air timbal;
air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk
keperluan farmasi; akar obat; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk
keperluan farmasi; algisida; algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan
medis; alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan
farmasi; amalgam gigi; analeptik; analgesik; anestesi; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives;
anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; antiaritmia; antibiotik; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan;
antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin;
antijamur vagina; antikoagulan; antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan];
antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika
cair; antiseptik; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus untuk
pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin [racun
lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk keperluan
farmasi; asam amino untuk keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi;
asetaminofen; asetat untuk keperluan farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan
farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan
embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan
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kimia untuk keperluan medis; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan
medis; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan
farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis, yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk
gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi;
bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi;
bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi
gigi; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga
yang merugikan; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan kedokteran hewan;
bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk keperluan dokter
hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat; bantalan menyusui;
bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bantalan yang
mengandung obat; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan
medis; barium untuk digunakan dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk
digunakan sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak
bayi mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bee pollen untuk digunakan
sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil peroksida untuk
keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi untuk pengobatan kanker;
biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk keperluan farmasi; blocker
saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk
mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk
protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein
shakes); budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan farmasi;
busa (foam) yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan
intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; cairan obat yang mengandung vitamin,
untuk rokok elektronik; calomel [fungisida]; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk
digunakan dalam pencitraan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan
medis; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan
medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida]; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai
[popok]; celana pelatihan sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi;
celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; chinoline untuk keperluan
medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals
untuk keperluan terapi atau medis; creosote untuk keperluan farmasi; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik;
curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk
keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah tali pusat untuk tujuan medis; decoctions untuk
keperluan farmasi; dekongestan; deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran
untuk pakaian dan tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis;
desinfektan untuk toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis;
disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents;
douche obat; dressing dressing; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dupa
pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak
tembakau [insektisida]; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; emolien untuk keperluan
medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; ester
selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi;
etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu untuk
keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin
aldehida untuk keperluan farmasi; formula kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis; formulasi vitamin
untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan
medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk
keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja
medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang
memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang
memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam kalium untuk keperluan
medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam natrium untuk keperluan medis; garam untuk
keperluan medis; gas untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel anti-adhesi untuk digunakan dengan perangkat drainase
luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel stimulan
seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis; gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk;
gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi; ginseng untuk keperluan pengobatan; gliserin untuk
keperluan medis; gliserofosfat; grease untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi;
gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk
keperluan medis; handuk penyerap urin, serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk
sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-
hasil diagnostic yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang
berasal dari re-kombinasi teknologi DNA; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik
untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk
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keperluan medis; herbal penggemuk badan; herbisida; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah
tangga; hidrastin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon
pertumbuhan manusia; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai analgesik oral; implan bedah
terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk digunakan dalam regenerasi
jaringan terpandu; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan; imunostimulan; infus obat; inhaler nikotin
untuk keperluan medis; injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian;
insektisida untuk keperluan rumah tangga; insulin; iodoform; isopropil alkohol untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan
medis; jalap; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu yang terbuat dari buah
pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai
pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan
biologis untuk implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik yang sudah diisi sebelumnya untuk
keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut;
kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk
tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk
keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk keperluan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-
kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik;
kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang
terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; kardiotonik; karet
untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk penggunaan uji diagnostik medis;
kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein untuk suplemen diet; kaset
kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi elastis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis;
kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat
nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi; kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik
gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep
untuk keperluan medis; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang; kertas untuk plester mustard; kina untuk keperluan
medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis yang terdiri dari
pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kit yang terutama terdiri dari gel
pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan
untuk pencegahan kuman; kloral terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi
untuk keperluan dokter hewan; kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres;
kompres mata; kompres obat; kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu
[suplemen gizi]; kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K untuk
penggunaan rumah tangga; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim
antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim
homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit
hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan
cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan
perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim
tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring untuk
tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak
serangga; laktagog; laktosa untuk tujuan medis; larva sediaan memusnahkan; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap
untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; liner sekali pakai
untuk popok; liner untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam
kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; lotion dan krim obat untuk tubuh,
kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar;
lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami
untuk keperluan farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan produk
makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter
hewan dan akuakultur; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan,
makanan untuk bayi; makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan
diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; makanan hewan
probiotik; makanan homogen diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis;
makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora
ganoderma lucidum; makanan terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang
bayi; makanan untuk keperluan farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan
nutrisi khusus untuk keperluan medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi
ganja untuk tujuan medis; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis; media kontras untuk
digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media kontras untuk
digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media kontras untuk
pencitraan in vivo; media untuk kultur bakteriologis; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka
antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan
membunuh tikus; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk keperluan farmasi; merokok
ganja untuk keperluan medis; mikrobisida; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minyak almond untuk
keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak
evening primrose untuk keperluan medis; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk

Halaman 1178 dari 1263



keperluan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat
dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak obat; minyak rami untuk keperluan dokter
hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk keperluan medis; mugwort
untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi; narkotika; narkotika sintetis;
nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; obat
alergi; obat amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur;
obat antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet
untuk farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional penggemuk badan; obat untuk
keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-
obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan
herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan okular; obat-obatan
organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan serotherapeutic; obat-
obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-
obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi;
obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk pengobatan
disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; obat-obatan
untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; oksigen untuk
keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc; organoterapi; otot yang direndam
berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk
tujuan terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk
keperluan farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; pasta gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk
penggunaan medis; pastilles untuk keperluan farmasi; patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin
untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk perawatan medis; patch
untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi; pelapis gigi;
pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi; pelembab
tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah
obat; pelumas higienis; pelumas medis; pelumas seksual pribadi; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen;
pembalut luka; pembalut, kedokteran; pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman;
pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah
kewanitaan mengandung obat; pembersih hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih mangkuk toilet
desinfektan; pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk
keperluan medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pembilasan hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun;
pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian vagina untuk
tujuan medis; pengatur pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan
medis atau kedokteran hewan; pengganti makanan gizi; pengharum karpet; penghilang bau (selain untuk penggunaan
pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau ruangan semprotan; pengisi dermal yang
dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat
minyak lampu; penolak binatang; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil penahan darah; penutup mata untuk
keperluan medis; penutup mata untuk tujuan medis; penutup popok; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar
ruangan; penyegar untuk keperluan industri; penyeka untuk tujuan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; pepton untuk
keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, serum
manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk digunakan dalam rokok elektronik; perawatan
mulut dan sediaan perawatan; perban bedah dan medis; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan
bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat; perban telinga; perban untuk membalut
luka; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat;
perekat medis untuk mengikat jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan
gigi dan kedokteran gigi; permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis;
permen karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet untuk keperluan medis; permen
obat; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung
obat; pernis gigi; pestisida; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi
untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan
diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pita perekat untuk keperluan
medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plester analgesik
anti-inflamasi; plester medis dan bedah; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk
keperluan bedah; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk pembalut; plester-plester yang
mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil;
popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk
bayi; popok liner; popok sekali pakai; popok tekstil; popok untuk hewan peliharaan; porselen untuk protesa gigi; preparat dan
zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi; primer logam untuk keperluan gigi; probiotik
digunakan sebagai suplemen diet; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau
menghilangkan nyeri dan tegang otot; produk nutrisi untuk
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penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; protein untuk
suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan medis; quinquina untuk keperluan
medis; racun; racun antiserum; racun tikus; radium untuk keperluan medis; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk
keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kaset yang sudah diisi
sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen untuk
penggunaan medis; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; rempah-
rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi
untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi
untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan
untuk penggunaan medis; roti rendah garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan
terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah
dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun tangan obat; sabun tubuh yang
diberi obat; sabun wajah obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep kulit
terbakar; salep mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan farmasi; salep yang
mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo mengandung obat; sampo obat;
sampo obat untuk hewan peliharaan; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk keperluan gigi;
sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik; sediaan androgen;
sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-
kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk
penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan
antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan
bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan baskom
obat; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan biologis untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi
untuk keperluan medis; sediaan bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi
peralatan medis; sediaan dalam bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan
semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik dan anti-radang; sediaan dan zat
anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan
kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi untuk digunakan pada
diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan
diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk
pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur;
sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan
emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan estrogen; sediaan evakuasi usus; sediaan faktor
lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi dan
kedokteran hewan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan
farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang diteteskan ke
dalam/melalui hidung; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan
medis; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis; sediaan mandi, obat; sediaan mata;
sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan
medis; sediaan mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide
untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat;
sediaan obat nyamuk; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau
tablet terkompresi; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan parapharmaceutical; sediaan
parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan pembakar lemak
untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga; sediaan pembersih udara; sediaan
pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan pencahar; sediaan pencukuran
obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan udara; sediaan penghilang bau di
udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau
udara; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan
pengobatan mulut obat; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama;
sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara);
sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan
perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan, merendam, menyimpan
dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan
perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis;
sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan
progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan
mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan sanitasi untuk
penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan streptomisin;
sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin; sediaan threonine; sediaan trikomisin;
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sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan
seksual; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak;
sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk
memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk menghancurkan hewan
berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk
menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk
mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas
otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai
suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat
untuk dokter hewan; sediaan-sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan pengganti
makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen tulang untuk keperluan medis; semen untuk inseminasi buatan;
semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan;
semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri;
semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung untuk keperluan
medis; semprotan obat; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin untuk keperluan medis;
semprotan pewangi udara; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau terapeutik;
senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk
digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat untuk
keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); sereal beras
bayi; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; shampo pertumbuhan
rambut; shampoo ketombe obat; shampoo pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sisipan terbuat
dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok
bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan
kembali; skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi hidroalkohol untuk keperluan
medis; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi
pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak; solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan
kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan dermatologis; spermisida; spiritus; spons kontrasepsi; spons yang
diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; stimulan makan untuk hewan;
stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk
sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga; strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar
glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk
menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi keperluan medis;
suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet atau zat
gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk
konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk
mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan
bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan
tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam
bentuk tablet; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen
makanan diet bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen
makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan
kesehatan; suplemen makanan mineral; suplemen makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia dan
hewan; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen
makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis;
suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen obat
untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; suplemen probiotik; suplemen
protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen
tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; tablet alergi; tablet antibiotik;
tablet hisap obat; tablet hisap untuk keperluan farmasi; tablet vitamin; tablet-tablet yang mengandung obat; tag telinga
insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan medis; tanaman obat dalam
bentuk kering atau diawetkan; tapal; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang
menghancurkan sediaan; termitisida; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes immunoassay
kromatografi untuk penggunaan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan
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farmasi; tincture untuk keperluan medis; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion
dan krim farmasi; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi
dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan
sediaan medis; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai disinfektan; tongkat
pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik untuk keperluan medis;
transplantasi [jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; urease
untuk keperluan medis; vaksin; vaksin hewan; vaksin tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-
inflamasi; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin dan
mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen vitamin;
vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi;
zat antibakteri untuk keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis,
makanan untuk bayi; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan
medis, makanan untuk bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat makanan
yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:56:47
540   EtiketJ112021084137

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanjung Sari Gg. Harapan Sari No.89, Pontianak Kalimantan Barat, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat, 78124

Hendri Saputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KATNIS ROYAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Dasar Putih dan Warna Logo Abu-abu tua
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengembangan perumahan; jasa kontraktor properti; jasa kontraktor rumah; layanan konsultasi dan dukungan teknis yang

terkait dengan jasa-jasa perbaikan atau kontruksi bangunan; pengembangan lahan (pembangunan); pengembangan
perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti
(jasa pembangunan gedung)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 13:59:42
540   EtiketDID2021084138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-5, Utajima 4-chome,
Nishiyodogawa-ku, Osaka,
Japan

Ezaki Glico Kabushiki Kaisha (also trading as Ezaki Glico Co., Ltd.)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BISCO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BISCO : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Kue; Mie; Permen; Sorbet (es); biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; cokelat; es krim;

es teh; es yang dapat dimakan; gula-gula; karamel [permen]; kari [rempah-rempah]; keripik [produk sereal]; kerupuk; kopi; kue
beras; kue pastry; kukis (kue kering); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbasis sereal; minuman
berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; pai;
panekuk; pasta kari; permen karet kunyah; pizza; puding; roti berlapis; roti*; rusks; serbat [es]; sereal jagung; tapioka; teh;
wafel; yogurt beku [es gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:00:39
540   EtiketDID2021084139

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanjungsari No. 40-D, Simomulyo, Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. SINAR PURNAMA INDAH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAE TOP ROTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU, KUNING, ORANGE, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baozi (roti isi); Enchilada [roti isi]; Kue kering (pastri); Panettone (roti manis); Pizza (roti); Roti Buaya; Roti Canai; Roti

Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti
bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti
kopi; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju
dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti
susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti,
sandwich, biskuit; Wafer (kue); barbari [roti datar]; chapati [roti tidak beragi]; focaccia [roti]; kue basah; kue, biskuit, kue kering;
kukis (kue kering); pandoro [roti ragi manis]; papadum (roti renyah pipih); produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti);
quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah roti; rhubarb pies (roti pai); roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti
beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti buah; roti bun carbomado; roti bun kukus
yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung;
roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti
oriental; roti panggang; roti pipih berbahan dasar kentang; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju];
roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; sourdough (roti); stik roti; wafel; wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:05:39
540   EtiketDID2021084140

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TANJUNG TINGGI RT/RW 009/003 KECIPUT SIJUK, Kabupaten Belitung, Kep.
Bangka Belitung, 33414

YUSNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAK YUSNIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan; Keripik rumput laut; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Selai; Selai berbahan

dasar kacang; Selai berbahan dasar susu; Selai kacang coklat; jeli, selai, saus buah-buahan; keripik; keripik apel; keripik
bayam; keripik buah; keripik jamur; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik pepaya; keripik pisang; keripik
sayuran; keripik tempe; keripik ubi; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; selai buah; selai jeruk; selai kacang;
selai nanas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:07:05
540   EtiketDID2021084141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rosentalstrasse 67
4058 Basel
Switzerland

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CRUISER MAXX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; sediaan kimia untuk pengobatan benih===

===fungisida; herbisida; insektisida; nematicides; sediaan untuk membasmi binatang perusak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:08:45
540   EtiketDID2021084142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A14/36
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. OVI CIPTA GEMILANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOUJAAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Pria; Pakaian wanita; baju untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:12:17
540   EtiketDID2021084143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. BOGAMULIA NAGADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hemaviton JRENG + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : hemaviton JRENG + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Oranye, Putih dan Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk minuman; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman berenergi dengan kandungan kafein;

Minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi
lainnya untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman ringan
berkarbonasi; Minuman tanpa akohol; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat
minuman; Sediaan untuk membuat minuman; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah;
Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah,
minuman energi dan minuman olahraga; air soda yang diperkaya vitamin [minuman]; bubuk untuk membuat minuman; esensi
untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; konsentrat yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan;
minuman beraroma; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berkarbonasi rasa buah;
minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak
mengandung soda; minuman energi; minuman energi bebas gula; minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman
berenergi; minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti
makanan; minuman rasa buah; minuman ringan; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman tidak
beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman, yaitu, air minum, air minum
dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga
dan minuman untuk olah raga; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:13:02
540   EtiketDID2021084144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bersama Gg. Perintis No. 43 Medan Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera
Utara, 20224

Hidir Dongoran

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: De FROOD
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oren, Kuning, Abu-Abu, Hitam, Coklat, Merah, Emas, Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal Andaliman; Sambal Kampung; sambal; sambal pedas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:21:13
540   EtiketDID2021084145

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rombongan 4, RT 009/ RW 005, Sumber Makmur, Takisung, Kalimantan Selatan,
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

RISKA ANNITA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rossee Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing

(kosmetik ); Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
wajah (kosmetik); Losion Pengelupasan Kulit; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung
sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion untuk tangan dan tubuh; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray wajah
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu
alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak
mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); losion  untuk kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit;
losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
make-up [kosmetik]; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit
kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati
dari permukaan kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); tabir surya berbentuk losion
dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak
atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:23:39
540   EtiketDID2021084146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Bekasi Km. 27,
Pejuang, Medan Satria,

PT. BINA KARYA PRIMA
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Bekasi
, Jawa Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELIGHT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Obat kumur; Pasta gigi dan obat kumur;

Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen
pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen rumah tangga yang mengandung
bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; dupa; gel pasta gigi; hio;
kondisioner kain; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak pinus untuk membersihkan lantai; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur, bukan untuk keperluan medis; pasta gigi; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembut kain;
pelembut kain untuk penggunaan binatu; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; sabun cair untuk mencuci piring;
sediaan kondisioner kain; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan untuk kain; semir untuk furnitur dan lantai;
senyawa penggosok lantai; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:23:40
540   EtiketD122021084146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Marabahan Baru RT. 007 RW. 000, Kelurahan Marabahan Baru, Kecamatan
Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan,
70564

LUKMAN KALUA, S.H.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANJIR BAKULA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Cokelat, Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:27:55
540   EtiketDID2021084147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Bedagas RT 3/Rw 2 , kel  Tunggalpager, kec Pungging, Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur, 61384

PT. Cipto Langgeng Joyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sayur Segar
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,  Merah,  Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk Kompos; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; kotoran hewan

(untuk pupuk); pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk hayati; pupuk majemuk; pupuk organik; pupuk urea; sediaan
pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:33:16
540   EtiketD252021084148
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Poros Kendari - Unaaha Desa Wonua Mandara RT/RW 003/003, Kabupaten
Konawe, Sulawesi Tenggara, 93463

ISPAN, S. Kom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MENARA ROSTER
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Orange/Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===saluran ventilasi, bukan dari logam; saluran, bukan dari logam, untuk instalasi berventilasi; saluran, bukan dari logam,

untuk instalasi ventilasi dan pendingin udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:35:57
540   EtiketJID2021084149

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung 18 Parc Place SCBD, Kingsland Tower Lt.3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT Digital Prima Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Globe17
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan teknologi di bidang manajemen aset digital; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk manajemen

persediaan; digitalisasi dokumen [pemindaian]; kontrol kualitas barang; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan
data elektronik; melakukan tes kontrol kualitas pada barang dan jasa; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen
persediaan; pengembangan dan pembaruan perangkat lunak komputer; pengembangan sistem penyimpanan data;
penyimpanan file dan dokumen secara elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:37:07
540   EtiketJID2021084150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP PABUARAN RT/RW. 007/004 KEL/DESA SENTUL KEC.KRAGILAN, Kabupaten
Serang, Banten, 42184

AGUNG EKO PUTRANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAIFOOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DAI = Mengajak, FOOD = Makanan
591 Uraian Warna : EMAS, HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah

direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Toko Eceran Elektronik; Toko kue; Toko kue online; Toko
makanan online; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko
yang menjual kue; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan
dengan produk toko makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel menampilkan
bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; toko roti;
toko yang menjual minuman===

Halaman 1187 dari 1263



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:39:17
540   EtiketDID2021084151

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Utan Panjang III RT. 07 RW. 07 No. 26 Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10650

Dwi Fitri Yani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JV Hasanah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Kurung; Pakaian muslim; baju busana muslim; baju santai; pakaian untuk wanita; pakaian wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:41:12
540   EtiketDID2021084152

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. BOGAMULIA NAGADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hemaviton JRENG +Vit.C & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : hemaviton JRENG +Vit.C & Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Oranye, Putih dan Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk minuman; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman berenergi dengan kandungan kafein;

Minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi
lainnya untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman ringan
berkarbonasi; Minuman tanpa akohol; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat
minuman; Sediaan untuk membuat minuman; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah;
Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah,
minuman energi dan minuman olahraga; air soda yang diperkaya vitamin [minuman]; bubuk untuk membuat minuman; esensi
untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; konsentrat yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan;
minuman beraroma; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berkarbonasi rasa buah;
minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak
mengandung soda; minuman energi; minuman energi bebas gula; minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman
berenergi; minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti
makanan; minuman rasa buah; minuman ringan; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman tidak
beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman, yaitu, air minum, air minum
dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga
dan minuman untuk olah raga; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:43:39
540   EtiketDID2021084153

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE KOPPEL BUILDING SUITE 6, JL. PLUIT SELATAN RAYA NO. 10, JAKARTA
UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. BAGUS INTIKARYA PROPERTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YAMAZAKI
Merek Kata
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Iistrik yang dapat menguap untuk keperluan mengusir nyamuk dan serangga; Alat Pengepres celana panjang; Alat

pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Bak mandi plastik yang dapat dipindah untuk hewan peliharaan; Bakul; Baskom;
Botol Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kecil / botol cuka; Botol kemasan industri dari
plastik; Botol olahraga; Botol penyemprot; Botol termos untuk air dingin; Cangkir kopi dan cawan; Cangkir teh; Centong;
Corong; Diffuser minyak esensial; Diffuser minyak esensial elektrik; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak dan cuka;
Dulang; Garpu saji dari plastik; Gayung; Gelas; Gelas anggur; Gentong; Jepitan pakaian; Kain pembersih, khususnya dalam
bentuk gulungan, dan juga wadah untuk mengeluarkan untuk tissue, khususnya dispenser kain pembersih; Kain untuk
membersihkan lantai; Kemoceng; Kendi; Keranjang yang terbuat dari anyaman, logam, kain untuk keperluan rumah tangga;
Ketel Bukan Listrik; Ketel besi; Kotak dari gelas; Kotak krim kosmetik; Kotak kue plastik; Kotak makanan; Langseng; Lap
pembersih; Loyang; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari
gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk
anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Panci anti lengket (Teflon); Panci keramik bertangkai;
Panci presto; Pembagi kue; Pembuat kue; Pemeras tabung pasta gigi; Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pencabut tutup botol;
Pengki; Pengocok sayur; Penjepit; Penjepit untuk menyajikan asparagus; Penjepit untuk menyajikan barbekyu; Penjepit untuk
menyajikan daging; Penjepit untuk menyajikan roti; Peralatan makan dari keramik; Peralatan makan dari keramik, selain pisau,
garpu dan sendok; Peralatan masak; Perangkap untuk memonitor serta mengendalikan nyamuk; Perangkat piring untuk
menyajikan makanan; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka botol, pengocok koktail, dekanter, wadah botol
wine, alat pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; Perendam daun teh non-elektrik, poci teh; Periuk  (pot)
panas bukan dipanaskan listrik; Piring; Poci; Rak Piring; Sapu Duk (Sapu Ijuk); Sapu dinding; Sapu lantai; Sapu lidi; Saringan
Kopi, bukan listrik; Sediaan bahan pembuat sikat; Sedotan Lipat; Sendok kue tart; Sendok saji; Sendok saji dari plastik;
Sendok-sendok masak; Serok penggorengan; Sikat Maskara; Sikat gigi jari; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk
kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat pembersih sedotan; Spatula; Spons gosok; Spons gosok untuk mencuci
piring; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Tabung-tabung dan kotak-kotak; Talenan; Tas dengan lapisan aluminium
foil; Tatakan; Teko teh; Tempat gula; Tempat kertas toilet; Tempat tisu kamar mandi; Tempat untuk keperluan pembersih
badan; Termos air; Termos es; Tongkat untuk Pemasangan Lampu; Tumbler [gelas minum]; Tutup botol galon air; Tutup
gelas; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; Tutup periuk; Ulekan; Wadah bedak
wajah; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; Wajan anti lengket; akuarium dalam ruangan; alas
piring, bukan dari kertas atau tekstil; alat air untuk membersihkan gigi dan gusi; alat elektrik untuk membasmi nyamuk dan
serangga; alat masak bukan listrik; alat pemadam lilin; alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] non-listrik; alat pemotong kue;
alat pengepel; alat penghapus debu, non-listrik; alat penguap parfum; alat untuk membersihkan gigi dan gusi menggunakan air
bertekanan tinggi untuk digunakan di rumah; alat untuk memoles lilin, non-listrik; alat untuk sandaran sumpit; alu kayu;
aplikator bertenaga baterai untuk menerapkan kosmetik pada bulu mata; aplikator kosmetik; aplikator listrik untuk menerapkan
kosmetik ke bulu mata; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk kulit; apusan untuk membersihkan instrumen medis;
arca [patung-patung] dari porselen, keramik, tembikar atau kaca; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bahan polishing
untuk membuat mengkilap, kecuali preparasi, kertas dan batu; bak mandi bayi; bakeware; baki penyajian; baki untuk
keperluan rumah tangga; barang berlubang; barang porselen; baskom [mangkuk]; baskom [wadah]; bejana kaca untuk obat
dijual kosong; bejana keramik; benang pembersih gigi; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari porselen; benda-benda
dekoratif [ornamen] terbuat dari tembikar; berdiri teko kopi; beverageware; blender makanan, non-listrik; boiler ganda; boks
pendingin portabel, non-listrik; bola cermin; bola kaca [wadah]; botol; botol air; botol air plastik yang dapat digunakan kembali;
botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali, kosong; botol anggur; botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut
anyaman sebagai pelindung; botol insulasi; botol isolasi; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol kaca dekoratif; botol minum;
botol parfum; botol pendingin; botol semprot; botol terisolasi termal; botol vakum; botol, kosong, untuk obat-obatan; botol-botol
plastik; buckskin untuk pembersih; bulu binatang [sikat]; bulu kuda untuk pembuatan kuas; bulu sikat gigi; cangkir; cangkir
kertas; cangkir minum untuk bayi, selain botol; cangkir minuman dari porselen; cangkir pelatihan untuk bayi dan anak-anak;
cangkir telur; cawan; celengan; celengan logam; celengan terbuat dari porselen; celengan, bukan dari logam; cetakan
[peralatan dapur]; cetakan coklat; cetakan cupcake; cetakan es batu; cetakan es batu untuk lemari es; cetakan kue; cetakan
manisan; cetakan masakan; cetakan plastik untuk es lilin; cetakan plastik untuk keperluan rumah tangga dalam pembuatan
sabun; cetakan puding; cincin serbet; coaster kulit; corong; derek pembersih; diffuser minyak aromatik, selain diffuser buluh,
listrik dan non-listrik; dispenser kertas toilet; dispenser pompa untuk bumbu; dudukan botol; dudukan sikat cukur; dusters
furnitur; ember; ember cat; ember logam; ember pel; ember pel pemeras; ember plastik; ember-ember; gagang sapu;
gantungan baju pengeringan; gantungan baju pengeringan yang dirancang khusus untuk pakaian khusus; garpu barbekyu;
garpu dari kayu untuk memasak; garpu memasak; garpu penyajian pasta; garpu saji; garpu ukiran; gelas; gelas (wadah); gelas
[wadah minuman]; gelas [wadah]; gelas bir; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas isap; gelas koktail; gelas
margarita; gelas pencampur [pengocok]; gelas plastik; gelas sampanye; gelas wiski; guci porselen; guci*; hidangan siput; hot
pad [trivets]; injector untuk keperluan kuliner; injektor daging; jari-jari gigi; jarum suntik taman; juicer jeruk; kabaret [nampan];
kain lap penghapus debu; kain lap piring; kain lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk keperluan membersihka;
kain pel; kain pembersih [lap]; kain pemoles; kain setrika; kain untuk membersihkan botol bayi; kain untuk membersihkan
kacamata; kain untuk membersihkan konektor serat optik; kain untuk membersihkan lensa kamera; kaleng susu; kancing kait;
karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; karya seni
yang terbuat dari tembikar; kasing sumpit; kasing yang disesuaikan untuk peralatan kosmetik; kendi sirup; kepala pel; kepala
pengganti untuk sikat gigi listrik; keranjang belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga; keranjang bunga; keranjang
cucian; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; keranjang roti untuk keperluan rumah tangga; keranjang sampah;
keranjang tanaman; keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam
mulia; kerudung akuarium; kerupuk lobster; kit perawatan gigi yang terdiri dari sikat gigi dan benang; kontainer rumah tangga;
kotak bento; kotak jendela; kotak jendela terbuat dari beton; kotak kaca dekoratif; kotak permen; kotak pil untuk penggunaan
pribadi; kotak sabun; kotak terbuat dari kristal; kotak tisu; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas, untuk keperluan rumah
tangga; kotak-kotak kaca; kristal [gelas]; kuali; kuas *; kuas bibir; kuas file; kuas kosmetik; kulit chamois untuk dibersihkan;
kulit pizza; kursi toilet untuk anak-anak; lap bulu; lap debu; lap pembersih; lap pembersih dari bahan tekstil; lap pembersih
untuk sekali pakai; lap sintetis chamois; lem-pot; loyang kue; loyang panggang; mangkuk buah; mangkuk buah dari kaca;
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mangkuk kaca; mangkuk keramik; mangkuk plastik; mangkuk saji; mangkuk salad; mangkuk sup; mangkuk untuk hewan
peliharaan; manik-manik penggiling keramik untuk digunakan dalam penggilingan basah; meja putar untuk menghidangkan
makanan; membersihkan sarung tangan dari kain; membersihkan sisir; membersihkan spons; membersihkan swab untuk
keperluan rumah tangga; membilas mangkuk; memeras botol; mendorong sapu; mesin mie, dioperasikan dengan tangan;
mesin pemotong daging, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; mortir kayu; mug; mug keramik; mug porselen; mug
tembikar; ornamen akuarium dari porselen; ornamen porselen; ornamen yang terbuat dari porselen; pala pala; palung makan;
panci; panci asparagus; panci bergagang; panci bertekanan uap; panci broiler; panci dan wajan masak, non-listrik; panci dari
timah; panci kaca; panci masak; panci pancake; panci panggang; panci penggorengan; panci rebus; panci susu; panci tumis;
panci wajan; papan cuci; papan kaca; papan keju; papan kue; papan merek dari porselen atau kaca; papan nama dari
porselen; papan nama dari porselen atau kaca; papan roti; papan setrika; papan ukiran; parut keju; pasak pakaian; patung-
patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; pegangan cangkir; pegangan dan ujung untuk sikat gigi interdental;
pembakar dupa; pembuat es krim, selain pendingin sendiri; pembuat makanan; pembuat teh; pembuka botol; pembuka botol,
listrik; pemecah kacang; pemegang jagung; pemegang kaca kamar mandi; pemegang kartu menu; pemegang sikat toilet;
pemegang spons; pemegang tusuk gigi; pemeras buah, non-listrik; pemeras jeruk; pemeras jus; pemeras lemon; pemeras pel;
pemisah bulu mata; pemotong cookie [biskuit]; pemotong fondant; pemotong kue; pemotong pasta gusi; pemukul lalat;
penanak nasi untuk digunakan dalam oven microwave; pencapit makanan; pendingin anggur, non-listrik; pendingin minuman
portabel, non-listrik; pendingin portable, bukan listrik; pendorong kopi; penekan cookie; pengaduk kopi; pengayak tepung;
penggaruk punggung; penggiling daging, non-listrik; penggiling untuk keperluan rumah tangga, dioperasikan dengan tangan;
penggorengan dalam, non-listrik; penggosok panci; penghilang serat non-listrik; pengocok bumbu; pengocok karpet [instrumen
tangan]; pengocok koktail; pengocok telur, non-listrik; pengocok, non-listrik; pengumpan burung; pengumpan hewan kecil;
pengumpan hewan peliharaan elektronik; penjepit es; penjepit gula; penjepit salad; penjepit sayur; penjepit spageti; penutup
kotak tisu; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; penutup papan
setrika, berbentuk; penyangga botol; penyapu karpet; penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyemir sepatu sepon;
peralatan kosmetik dan toilet serta perlengkapan kamar mandi; peralatan kue; peralatan makan; peralatan makan untuk bayi
dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok;
peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan masak untuk digunakan dalam oven
microwave; peralatan minum; peralatan oven; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan toilet; peralatan untuk barbekyu,
yaitu, garpu, penjepit, pemutar; perangkap serangga; perangkap tikus; perkakas dan wadah dan dispenser untuk rumah
tangga, dapur, kosmetik atau wewangian (bukan dari logam mulia atau dilapisi dengannya); perkakas pegangan untuk
kumparan yang mengandung substansi-substansi pembasmi serangga; perkakas-perkakas dan alat-alat untuk
membersihkan; perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan
dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam mulia); perkakas-perkakas pemanggang roti (tanpa listrik); piala keramik;
piala porselen; piring; piring dekoratif; piring kertas; piring kue; piring meja; piring meja kertas; piring meja sekali pakai; piring
memanggang; piring plastik; piring saji; piring tahan microwave; piring tahan oven; piring untuk pot bunga; pispot; pispot untuk
anak-anak; pispot untuk anjing; plak dinding terbuat dari tembikar; plug-in diffusers untuk penolak nyamuk; plunger untuk
membersihkan saluran yang tersumbat; pompa vakum untuk botol anggur; porselen-porselen dan barang-barang tembikar;
pot; pot bunga; pot bunga porselen; pot cukur; pot keramik; pot lada; pot mustard; pot tanah; puff bedak; rak bumbu; rak
handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak oven-ke-meja; rak pendingin; rak pendingin untuk barang
yang dipanggang; rak pengeringan baju; rak pengeringan piring; rak roti panggang; raket nyamuk; rambut ternak untuk sikat;
rantang; rel handuk; rol fondant; rol serat; rolling pin, domestik; sandaran sendok; sangkar burung; sapu; sapu bulu; sapu
keras; sapu lembut; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan anggur; saringan teh; saringan untuk keperluan rumah
tangga; saringan untuk penggunaan dapur; sarung tangan abrasif untuk menggosok tubuh; sarung tangan debu; sarung
tangan hewan; sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan oven; sarung tangan pemoles;
sarung tangan pencuci piring; sarung tangan perawatan hewan peliharaan; sarung tangan plastik sekali pakai untuk keperluan
rumah tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sarung
tangan untuk memoles sepatu; sedotan; sedotan kertas; sendok beras untuk keperluan rumah tangga; sendok berlubang
[peralatan dapur]; sendok es; sendok es krim; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok kayu [peralatan dapur];
sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok saji; sendok saji sekali pakai; sendok sayur [peralatan meja makan]; sendok
sepatu; sendok untuk keperluan rumah tangga; sepon; server kue; server pie; set krim dan gula; set panci masak; setrika
celana panjang, listrik; shower caddies; sikat alis; sikat bak mandi; sikat botol; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat cuci;
sikat cukur; sikat debu; sikat gigi; sikat gigi interdental; sikat gigi manual; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi; sikat
gigi, listrik atau non-listrik; sikat gosok; sikat hewan peliharaan, listrik; sikat kaca lampu; sikat kue; sikat kuku; sikat lantai; sikat
listrik, kecuali bagian dari mesin; sikat mandi; sikat pakaian; sikat pembersih wajah; sikat pencuci piring; sikat pengelupasan;
sikat penggosok kapal; sikat penghitam; sikat perapian; sikat piring bisbol; sikat rambut; sikat rambut listrik; sikat rambut listrik
berputar; sikat rambut yang dipanaskan dengan listrik; sikat rias; sikat sepatu; sikat toilet; sikat untuk alas kaki; sikat untuk
hewan peliharaan; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk meja biliar; sikat untuk membersihkan alat musik; sikat
untuk membersihkan instrumen medis; sikat untuk membersihkan komponen sepeda; sikat untuk membersihkan lensa
kamera; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan
roda mobil; sikat untuk membersihkan tangki dan wadah; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat
untuk merawat hewan; sikat untuk pipa; sikat untuk waxing ski dan papan seluncur; sikat wallpaper; sisa wol untuk
membersihkan; sisir; sisir bulu mata; sisir kumis; sisir listrik; sisir rambut; sisir untuk hewan; snifter; souvenir datar; spatula
kosmetik; spons abrasif untuk menggosok kulit; spons dapur; spons jala terbuat dari nilon untuk membersihkan tubuh; spons
jala untuk menggosok tubuh; spons kosmetik; spons lulur; spons mandi; spons pel; spons toilet; spons untuk memakai bedak;
spons untuk pembersih dan rumah tangga; stasiun umpan, kosong, untuk memberi makan rodentisida kepada tikus; stoples
bola kapas; stoples dan piring untuk lilin; stoples kaca penyimpanan; stoples terisolasi; stoples untuk memasak minyak,
kosong; sumbat botol kaca; sumbat botol vakum khusus disesuaikan untuk digunakan dengan botol anggur; sumbat gelas;
sumpit; sumpit sekali pakai; talenan dari kayu; talenan dari plastik; tandu kemeja; tandu pakaian; tangki akuarium dalam
ruangan; taplak meja dari kulit; tatakan gelas dari keramik; teko; teko air; teko besar; teko kopi, non-listrik; teko non-listrik;
tembikar; tempat (shakers) garam dan merica; tempat bedak kosmetik; tempat gelas; tempat gulungan tisu dapur; tempat lilin;
tempat lilin lilin; tempat mandi burung *; tempat pot; tempat roti; tempat sabun; tempat serbet; tempat sumpit; tempat tissue;
tempat tusuk gigi; tempat untuk roti; termos  *; termos minum; termos nasi; termos terisolasi termal; tiriskan botol susu; tong
sampah; tongkat aplikator untuk merias wajah; tongkat gigi untuk penggunaan pribadi; tongkat koktail; toples dapur; tudung
saji; turner barbekyu; turners [peralatan dapur]; tusuk gigi; tusuk gigi rasa; tusuk gigi, tempat sikat gigi dan tempat tusuk gigi,
bukan terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; tusuk sate memasak; tutup cangkir; tutup
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penggorengan; tutup silikon yang dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; tutup terisolasi untuk
piring dan piring; ubin keramik dekoratif, tidak untuk digunakan sebagai bahan bangunan; vas keramik; vivarium serangga
dalam ruangan; wadah bedak padat; wadah dapur; wadah es; wadah makanan dari foil; wadah minuman; wadah pendingin
untuk makanan yang mengandung cairan pertukangan; wadah pendingin yang digunakan untuk menjaga makanan dan
minuman tetap dingin; wadah penyimpan makanan; wadah peralatan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk menyimpan
produk-produk kesehatan wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah rumah tangga portabel serba guna;
wadah rumah tangga untuk makanan; wadah sabun; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah terisolasi untuk kaleng minuman,
untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga dari porselen; wadah/kotak penyimpan untuk sikat gigi;
wajan; wastafel; wol baja; wol baja untuk membersihkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:45:30
540   EtiketJID2021084154

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Beltway office park tower B lantai 5, DKI Jakarta
PT Meta Visio Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONYX by MEVIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, orange, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultasi sumber daya manusia; Layanan manajemen sumber daya manusia; konsultasi sumber daya manusia; layanan

administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen
sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi
ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk
orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:48:26
540   EtiketJID2021084155

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ploso Timur 6 No. 80-A, RT.005/RW.009, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari,
Kota Surabaya, Jawa Timur

NORDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAREG TENANNN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa

katering; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bar dan bistro; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan
kafetaria; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; restoran
swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:49:44
540   EtiketDID2021084156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri MM2100 Blok ll No. 1, Kel. Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat, Bekasi,
Jawa Barat. , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT SANYANG INDUSTRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Turman M. Panggabean S.H., M.H.
Ruko Cempaka Mas Blok B No. 24  Jalan Letjend. Suprapto

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 650MT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As overan gigi untuk sepeda motor; As roda  untuk sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor; BRAKE BOOSTER

ASSY (BAGIAN DARI REM); BRAKE HOSE (selang rem); CLUCTH MASTER ASSY (sentral kopling atas); CLUTCH
BOOSTER (booster kopling); CLUTCH HOSE (selang kopling); CLUTCH OPERATING ASSY (sentral kopling bawah); CUP
FOR CLUTCH MASTER (Karet sentral kopling atas); CUP FOR SINGLE MASTER CYLINDER (Karet Sentral Rem satu
Piston); Cranket untuk sepeda motor; Dudukan stang untuk sepeda motor; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer
untuk sepeda motor; Kickstands sepeda motor; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Kopling untuk sepeda
motor; Kunci kontak sepeda motor; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); Sadel untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda
motor; Sliders dan pelindung untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor;
Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Tiang rem
belakang sepeda motor; WHEEL CYLINDER ASSY (silinder roda); ban untuk sepeda motor; bantalan stang untuk kendaraan
roda dua; behel jok sepeda motor; behel motor; casis Speda motor; engkol sepeda motor; frame sepeda motor; hub roda
untuk kendaraan roda dua; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda
motor; kendaraan bermotor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal rem untuk sepeda motor; pedal sepeda
motor; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek untuk roda sepeda motor; rantai kendaraan bermotor; rantai roller untuk
sepeda motor; rantai sepeda motor; rem cakram untuk sepeda motor; rem sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda
motor; setang sepeda motor; setang untuk kendaraan roda dua; tromol sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:49:55
540   EtiketDID2021084157

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BROTOJOYO 4-D/15, RT 007 RW 03, PLOMBOKAN, SEMARANG UTARA,
SEMARANG, Kota Semarang, Jawa Tengah

SRI ELIANI DR.DSkk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dr. Sri Ellyani, SpKK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, ORANYE
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan

pelembab wajah.; Krem Jerawat Non Medis; Krim tabir surya; Serum jerawat; Toner Pelembab Wajah; bedak wajah; body
lotion untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pemutih kulit; lotion untuk perawatan tubuh; pelembab bibir; sabun
wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:51:48
540   EtiketDID2021084158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Bojonegara, Desa mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten
Serang, Banten, 42455

PT. Polychem Indonesia Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PChemGrind
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PChem = Polychem dan Grind = Cement Grinding
591 Uraian Warna : Ungu, Hitam dan ABu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk campuran semen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:52:48
540   EtiketDID2021084159

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Mutiara Blok G No. 5 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Jusuf Tanuwidjaja
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VALPRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Granit; Jendela PVC; Kusen -kusen atau kerangka; Lantai cetak digital; Lantai yang dilapisi vinil; Lis ornamen interior

polystyrene untuk bangunan; Pintu PVC; Pintu kaca; Ubin lantai; Ubin, bukan dari logam; bahan konstruksi, bukan dari logam;
bahan, bukan dari logam, untuk bangunan dan konstruksi; batu alam; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari batu;
benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari marmer; berpihak vinil; bingkai jendela dari plastik; dinding gorden, bukan dari
logam; granit; kaca berenamel, untuk bangunan; kaca dekoratif untuk bangunan; kaca tempered untuk bangunan; kusen PVC;
kusen jendela bukan dari logam dilengkapi jaring nyamuk; kusen jendela, bukan dari logam; kusen pintu bukan dari logam
dilengkapi jaring nyamuk; kusen pintu kayu; kusen pintu, bukan dari logam; lantai kayu; lantai keramik; lantai papan vinil; lantai
parket; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil; lantai ubin, bukan dari logam; marmer; marmer [bahan bangunan]; mosaik kaca untuk
digunakan dalam bangunan; mosaik untuk bangunan; mural batu, beton atau marmer; mural ubin, bukan dari logam; panel
pintu, bukan dari logam; papan lantai parket; papan lantai, bukan dari logam; pintu akordeon, bukan dari logam; pintu ayun,
bukan dari logam; pintu bagian dalam, bukan dari logam; pintu geser vinil; pintu geser, bukan dari logam; pintu kasa, bukan
dari logam; pintu kayu; pintu lipat, bukan dari logam; pintu luar, bukan dari logam; pintu putar, bukan dari logam; pintu teras
vinil; pintu vinil; pintu, bukan dari logam *; pipa drainase, bukan dari logam; poslen tile; selubung pintu, bukan dari logam;
terra-cotta [bahan bangunan]; tiang pintu, bukan dari logam; ubin batu alam; ubin dinding dari batu alam; ubin dinding dari
kaca; ubin dinding dari plastik; ubin dinding keramik; ubin dinding keramik mengkilap; ubin dinding mosaik; ubin dinding tanah
liat; ubin dinding tembikar; ubin dinding, bukan dari logam; ubin dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; ubin kaca untuk
bangunan; ubin kaca, bukan untuk atap; ubin keramik mengkilap; ubin keramik untuk dinding, lantai, dan langit-langit; ubin
keramik untuk lantai dan lapisan; ubin keramik untuk lantai dan menghadap; ubin keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin
langit-langit keramik; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai dari kaca; ubin lantai dari plastik; ubin lantai gipsum; ubin lantai
keramik; ubin lantai keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin lantai tanah liat; ubin lantai tembikar; ubin lantai terra cotta;
ubin lantai yang terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin lantai, bukan dari logam; ubin seni mosaik yang terbuat dari
marmer; ubin tembikar; ubin, bukan dari logam, untuk bangunan; unit pintu, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 14:55:45
540   EtiketDID2021084160

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HAJI DIMUN RAYA BBM NO.109 - 110 KEL.SUKAMAJU KEC.CILODONG
KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat, 16415

PT.SURGANYA MOTOR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: X-TEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah,Putih & Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 7, 9, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cop busi; Filter udara untuk mesin ; Rantai mesin; busi untuk mesin; busi untuk mesin pembakaran internal kendaraan;

filter (suku cadang mesin atau motor); filter oli; filter oli untuk motor dan mesin; filter udara untuk mesin mobil; filter untuk
mesin; kabel busi untuk mesin pembakaran internal; kipas untuk motor dan mesin; pendingin minyak untuk motor dan mesin;
piston (bagian dari mesin atau motor); rantai roller menjadi bagian dari mesin; rantai roller, selain untuk kendaraan darat;
sabuk kipas untuk motor dan mesin; sabuk untuk mesin; silinder untuk motor dan mesin; starter untuk motor dan mesin; timing
belt untuk motor dan mesin; tutup busi===
===Kabel Busi; aki mobil; aki motor; antena mobil; kabel starter untuk motor; konektor busi bulat; kunci elektronik untuk
mobil===
===As overan gigi untuk sepeda motor; As roda  untuk sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor; BODI SEPEDA
MOTOR RANGKA SEPEDA; BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder rem); Ban roda kendaraan [ban]; Kabel gas
untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kampas rem cakram; Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau
lebih; Kickstands sepeda motor; Klakson sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); Motor
mobil; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); PROPORTIONING VALVE (PEMBAGI MINYAK REM ); Pedal stater sepeda
motor; Pentil; Penyemprot Minyak rantai motor; Standar tengah sepeda motor; WIPER KACA MOBIL; ban dalam; ban luar;
ban pneumatik; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban untuk kendaraan; ban untuk sepeda motor; bantalan (bearings)
[kendaraan darat]; bantalan rem cakram untuk kendaraan; cakram rem untuk kendaraan; dudukan mesin (engine mounts)
untuk kendaraan darat; engkol sepeda motor; gril mobil; handle rem/kopling; jendela mobil (depan & belakang); kaca spion
samping untuk mobil; kampas rem untuk kendaraan; master rem kit; mesin untuk kendaraan bermotor; motor skuter; motor,
listrik, untuk kendaraan darat; pannier untuk sepeda motor; pedal sepeda motor; pelapis ban; pelapis rem untuk kendaraan;
pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pentil untuk ban kendaraan; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup lampu
motor; penutup mesin (kap mobil); penutup radiator motor; peredam kejut untuk sepeda motor; persneling untuk sepeda
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motor; rack end bagian dari kendaraan (mobil); rak bagasi untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rem tangan; rem untuk
kendaraan bermotor; roda gigi sepeda motor; roda sepeda motor; roda untuk kendaraan bermotor; sabuk pengaman untuk
kursi mobil; segitiga shock motor; selang / kabel rem; sepatu rem untuk kendaraan darat; sepeda motor; setang sepeda motor;
sistem alarm kendaraan bermotor; tali pengaman untuk kursi mobil; transmisi untuk kendaraan bermotor; tutup cvt; tutup
pentil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:02:56
540   EtiketJID2021084161

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 4-401-1 Otorihigashi-machi, Nishi-ku, Sakai City, Osaka, Japan
KOHNAN SHOJI CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOHNAN + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; jasa eceran

atau jasa grosir untuk alat dan rekam musik; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bangunan; jasa eceran atau jasa grosir
untuk bunga [alami] dan pohon; jasa eceran atau jasa grosir untuk mesin dan alat fotografi dan persediaan fotografi; jasa
eceran atau jasa grosir untuk minuman berkarbonasi [minuman penyegar] dan minuman jus buah non-alkohol; jasa eceran
atau jasa grosir untuk perlengkapan penyambung; jasa eceran atau jasa grosir untuk tikar tatami; jasa ritel; jasa ritel dan jasa
grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan
eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau
grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan eceran atau grosir
untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan
eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir
untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas
dan alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok; layanan ritel
menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk kacamata; layanan ritel
untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan
dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang
berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel yang berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan
furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakan ternak; layanan ritel yang
berkaitan dengan payung; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan toko grosir dan eceran secara online yang
menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan
dan kacamata goggles)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:03:02
540   EtiketDID2021084161

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hasan Basri, Komplek Merak Indah Rt.21, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Cv. Agro Herba

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLEIVIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah,Kuning,Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===suplemen gizi untuk pakan ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:03:04
540   EtiketDID2021084162

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Serimbu Ngambang, RT 001/ RW 002, Hilir Tengah, Ngabang, Kalimantan Barat,
BYANICHA AURORA
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Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RayNkay Beaute
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda, Putih, Gold, Cokelat, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing

(kosmetik ); Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
wajah (kosmetik); Losion Pengelupasan Kulit; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung
sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion untuk tangan dan tubuh; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray wajah
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu
alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak
mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); losion  untuk kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit;
losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
make-up [kosmetik]; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit
kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati
dari permukaan kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); tabir surya berbentuk losion
dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak
atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:07:44
540   EtiketDID2021084163

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Puan Timur 1 blok nc1 no 14, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14250

Rachman Saleh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: A floor
Merek Kata

566 Arti Bahasa : a floor, a lantai, aksesoris lantai
591 Uraian Warna : putih, merah, merah tua, merah maroon, merah marun, abu abu, abu tua, abu muda, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lantai Kayu Buatan; Lantai yang dilapisi vinil; Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja
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permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; lantai kayu; lantai olahraga
dari kayu; lantai papan vinil; lantai parket dari kayu; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil; papan lantai kayu; penghiasan dan lantai
kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:08:25
540   EtiketDID2021084164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. BOGAMULIA NAGADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hemaviton JRENG +Vit.C & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : hemaviton JRENG +Vit.C & Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Oranye, Putih dan Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri

dari unsur mikro; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; campuran
minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet;
campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran
minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; farmasi; protein untuk
suplemen diet; sediaan dan bahan farmasi; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh;
sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan terkait sistem
kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi
yang mengandung asam amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan
multivitamin; sediaan vitamin; sediaan vitamin C; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan
medis; sediaan zat vitamin; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal
atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam
sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi
yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk
keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk
bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan yang terdiri dari mineral;
suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen mineral; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan
medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; vitamin;
vitamin untuk orang dewasa; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri
dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:08:55
540   EtiketDID2021084165

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1605B, Block A, Tianan Innovation and Technology Plaza, No. 29, Tairan 4th Road,
Tianan Community, Shatou Street, Futian District, Shenzhen, China

Morejoy Innovation Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Faisal S.H.,
ACACIA Octrooibureau  Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOREJOY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
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510 Uraian Barang/Jasa : ===earphone untuk telepon seluler; headphone; jam tangan pintar; kacamata pintar; kamera digital; kunci pintu sidik jari;
pengeras suara; proyektor digital; sakelar lampu; telepon selular===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:09:00
540   EtiketDID2021084166

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Jombor Bawah Km.53, Lemahbang Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. ,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

PT. INTIM HARMONIS FOODS INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: S.H., Kartika Binakasih
A. Moehammad & Associates  Jalan Raden Saleh No. 51A Cikini, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Inafood Marie Susu + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, biru, krem, hitam, putih, kuning.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===biskuit; biskuit asin; kukis (kue kering); wafer; wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:17:39
540   EtiketDID2021084167

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P. Tubagus Angke, Ruko Angke Square Blok B12, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11460

Imam Sujudi Jap

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIZE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hijau, ungu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];

Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Tidur; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian
bersepeda; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian
luar; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pramuka; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian wanita jeans; Pakaian,
yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket,
kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap
keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo,
pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi
stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
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bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut paha
(pakaian); Pembalut siku (pakaian); Sepatu bot bertali; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau
santai; Sepatu sekolah; Sol sepatu; Tudung kepala wanita (pakaian); alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas
kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki,
yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; artikel pakaian untuk manusia; bagian dan perlengkapan untuk
alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga
lengkungan dan sisipan sepatu; ban pinggang (pakaian); band leher [bagian dari pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi
pakaian; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana bayi [pakaian dalam]; celana dalam
[pakaian]; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak
laki-laki [pakaian]; celemek [pakaian]; dasi (pakaian); earbands [pakaian]; flat balet [sepatu flat]; gaun [pakaian bisnis]; ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket menjadi
pakaian; jas [pakaian bisnis]; jas tiga potong [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian];
kantong untuk pakaian; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); kaus [pakaian]; kemeja [pakaian bisnis]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; melampaui sepatu;
pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bermain one-piece; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam tenun; pakaian
dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan;
pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian
formal; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kerja; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian
kulit imitasi; pakaian lateks; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar
untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian
olahraga; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian rajut; pakaian rajut
dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang one-piece; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang
untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian sutra; pakaian
tahan air; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tidak termasuk
pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak laki-
laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans,
baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama,
celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita
penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang,
tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt;
pakaian yang menyerap keringat; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana
ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang
menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi;
penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya
(bagian dari alas kaki); rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; sandal balet [sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; sapu
tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu atletik untuk
pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu
berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot berjalan; sepatu bot; sepatu bot *;
sepatu bot berburu; sepatu bot kerja; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara;
sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda
motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bowling; sepatu dan sepatu bayi;
sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung;
sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hoki; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual;
sepatu kayu; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita;
sepatu lari; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu
olahraga; sepatu panjat; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu polo; sepatu renda;
sepatu roda; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu slip-on; sepatu tahan air; sepatu tenis;
sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu
untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos,
Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu yang
dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yoga; setelan
pakaian formal wanita; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu; sol
untuk sepatu dan sepatu bot; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki
lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:23:27
540   EtiketDID2021084168

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bumi Teluk Jambe Blok.X/310, Rt 005 / Rw 010, Kel. Sukaharja, Kec. Telukjambe
Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361

AZIZ BAGUS PRASETYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARUME
Merek Kata

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik
untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka,
krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse];
Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau
penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk
anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah
dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan
dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim
kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim
wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk
kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah (kosmetik); Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih
untuk digunakan pada rambut; Pensil highlighter (kosmetik); Perona Pipi; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu
permata (kosmetik); Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair
wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kimia
untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-
sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan
binatu; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan kosmetik;
Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum];
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma;
bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; bedak talek untuk
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keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bilasan pemutih gigi; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan
kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi;
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); dasar untuk parfum bunga; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum];
ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk
penggunaan kosmetik; esens pemutih; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi
badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun
untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); glitter
dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan
kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida
untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas
untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk
alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada
wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kosmetik
alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku;
kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim
dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan
kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pembersih [kosmetik]; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan
kosmetik; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion berjemur
kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik];
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
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untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik];
minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion
dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik];
mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; pacar [pewarna kosmetik]; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori
digunakan sebagai kosmetik; parfum air wangi; parfum dan air toilet; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta pemutih
gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih kuku; pemutih selakangan; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush);
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun kosmetik; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sarung
tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata
rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-
sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan
kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); soda pemutih; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu penyamakan
[kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali
pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka
yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik;
tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:24:24
540   EtiketDID2021084169

730 Nama Pemohon : NABILA NURFAIZAH
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Alamat Pemohon : JLN JEND A YANI NO 132 KEC TAMAN SARI KEL BATIN TIKAL,
PANGKALPINANG - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Kota Pangkal Pinang, Kep.
Bangka Belitung, 33126

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUVENA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK ROSE GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eksfoliator; Krem Jerawat Non Medis; Krim creambath; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim untuk

keperluan kosmetik; Lip tint (pewarna bibir); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion jerawat; Masker Wajah;
Masker wajah (kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih
wajah; Pemerah bibir; Pemutih ketiak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun jerawat; Sampo rambut 3-in-1; Scrub
bibir; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Semprotan
pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum jerawat; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; concealer untuk flek dan noda; deodoran; krim anti-kerut; krim creambath; krim untuk keperluan
kosmetik; lipstik; losion sebelum dan sesudah bercukur; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk
mengurangi selulit; lulur; make-up dasar bedak; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; masker
wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih untuk
kuas kosmetik; pembersih wajah; pemutih ketiak; perona pipi; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk
wewangian; sampo ketombe tanpa obat; serum mata; tabir surya tahan air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:27:40
540   EtiketDID2021084170

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2F, 6-4, Dosan-daero 49-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06019
Dholic Commerce Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DHOLIC TV
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan riasan; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sampo; busa pembersih; kosmetik;

kosmetik alis; krim kosmetik; krim kuku; lotion perawatan kulit kosmetik; memijat minyak dan lotion; minyak kosmetik; minyak
untuk parfum dan aroma; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik
untuk rambut dan kulit kepala; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; tabir surya; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:27:44
540   EtiketJID2021084171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Sek Neg Blok B XIII/18, Rt. 010/Rw. 010, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

Rokhim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAS AUDIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Orange, Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound system); Jasa toko; Toko barang elektronik audio dan audio visual; jasa-

jasa perdagangan online; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual;
perdagangan online; toko; toko-toko===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:27:56
540   EtiketJID2021084172

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sumur Bor Rt. 005, Rw. 012,  Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

I Putu Suprapta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BINARAGA INDONESIA.COM + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi niaga; Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Pemasangan poster; Pengelolaan

informasi perniagaan; Peragaan barang; agen impor-ekspor; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen perusahaan;
jasa agen pesanan pembelian; layanan iklan dan pemasaran online; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; manajemen bisnis orang-orang olahraga; pelelangan;
pencarian sponsor; pengecer toko serba ada; promosi penjualan; supermarket; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:29:48
540   EtiketDID2021084173

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. BOGAMULIA NAGADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hemaviton JRENG + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : hemaviton JRENG + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Oranye, Putih dan Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri

dari unsur mikro; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; campuran
minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet;
campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran
minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; farmasi; protein untuk
suplemen diet; sediaan dan bahan farmasi; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh;
sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan terkait sistem
kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi
yang mengandung asam amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan
multivitamin; sediaan vitamin; sediaan vitamin C; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan
medis; sediaan zat vitamin; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal
atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam
sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi
yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk
keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk
bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan yang terdiri dari mineral;
suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen mineral; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan
medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; vitamin;
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vitamin untuk orang dewasa; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri
dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:32:15
540   EtiketJID2021084174

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Danau Maninjau No.58, Lakeside Home, Sentul City, RT/RW : 001/005, kelurahan
sumur batu, Kecamatan Babakan Madang, , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810

Stefanus Danusastra Kwee

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Celestial
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan hitam, background putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; layanan hotel, restoran, kafe dan bar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:35:05
540   EtiketDID2021084175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MUTIARA KOMP. GRAND MUTIARA BLOK D13, KEL. PADANG TERUBUK
KEC. SENAPELAN, Kota Pekanbaru, Riau

ERRY WILIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WILIAN PERKASA GROUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, KUNING ( EMAS ), COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Cologne bayi; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik );

Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Parfum laundry; Pelembut pakaian; Pemutih ketiak; Perona Pipi; Pewangi
pakaian; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain
untuk keperluan binatu; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Serum bulu mata; Serum kecantikan (kosmetik);
Spray wajah (kosmetik); aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; bedak wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan
dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; cat
kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik);
deodoran; gel rambut; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kompres mata untuk
keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim aromaterapi; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; kuku palsu; lipstik; losion bayi; lulur kosmetik; maskara;
masker kosmetik; masker mata gel; masker rambut dan kulit kepala; masker tubuh; masker wajah; masker wajah kosmetik;
minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak esensial untuk
digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit;
pacar untuk keperluan kosmetik; parfum dan cologne; pasta gigi; pelembab wajah kosmetik; pencuci vagina untuk keperluan
sanitasi atau deodoran pribadi; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
perekat untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi; pewarna Rambut;
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cuci;
sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sampo untuk bayi; sediaan aromaterapi; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan,
mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum
pemutih (kosmetik); serum rambut; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisyu bayi; toner wajah
kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Halaman 1204 dari 1263



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:36:04
540   EtiketDID2021084176

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suropati No. 4-6, Ds. Kemantren, Kec. Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur,
65155

KOPERASI PRODUSEN AGRO NIAGA JABUNG SYARIAH JAWA TIMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAB MILK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, biru muda, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Krim susu; Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Susu dan produk susu, termasuk

minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin
dan/atau mineral; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu protein; Yoghurt; produk susu dalam
bentuk bubuk; susu; susu almon; susu domba; susu fermentasi; susu kedelai; susu organik; susu pasteurisasi; susu sapi; susu
segar; susu skim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:37:29
540   EtiketDID2021084178

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 7 Bell Yard, London WC2A 2JR, United Kingdom
Lingumi Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LINGUMI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : LINGUMI  = bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 41, 9, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kerajinan kertas; Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); bahan ajar; bantalan untuk menggambar; barang

cetakan; buku; buku catatan; buku cerita; buku gambar; buku tulis; kalender; kamus; kartu flash [bahan ajar]; kartu-kartu;
krayon; map; penajam pensil; penggaris; penghapus; pensil; piring stensil; poster; pulpen; stiker; tempat pensil===
===Layanan pendidikan; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk
profisiensi bahasa; kursus bahasa; kursus korespondensi; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; menyediakan
layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak===
===Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; alat pengajaran
audiovisual; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer
pendidikan; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak yang direkam dan dapat diunduh untuk kecerdasan
buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk
terminal nirkabel ===
===Mainan; Permainan elektronik; alat permainan elektronik; kartu permainan; mainan pendidikan; permainan dalam ruangan;
permainan kartu; permainan papan; puzzle potongan gambar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:39:22
540   EtiketDID2021084179

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Semarang Indah Blok A.X/11, Kota Semarang, Jawa Tengah
Yehezkia Leonard Anggrian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erika Limantara Wibowo S.H
Camden House E-45  Jalan Siantan No 3 Meruya Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYOTO PHOTO ALBUM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KYOTO FOTO ALBUM
591 Uraian Warna : Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===album foto===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:42:24
540   EtiketDID2021084180

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lebak Indah Town House No. 66,  Kelurahan Gading - Kecamatan Tambaksari, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60134

Chen, Zihao

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Roan&Kloss
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Koper bagasi; Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Tas anak; Tas

kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas pinggang; Tas pria; Tas untuk alas kaki; koper; koper bagasi tanpa
roda; koper bepergian kulit; koper berpergian; koper besar; koper dan tas jinjing; koper dengan roda; koper kecil; koper kulit;
koper lipat; tas; tas akhir pekan; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja dengan roda terpasang;
tas belanja pakai ulang; tas berpergian; tas buku sekolah; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas haversack; tas hiking;
tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas kantor [barang kulit]; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kunci; tas make-up; tas mandi
untuk wadah rias, tidak dipasang; tas musik; tas olahraga; tas peralatan; tas perjalanan; tas pundak; tas rajutan; tas rajutan,
bukan dari logam mulia; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk menggendong bayi; tas
spons; tas suvenir; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas uang; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:42:57
540   EtiketDID2021084181

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Pesona Bahari Unit Diamond 26-C,
Jl. Mangga Dua AB RT. 001 RW. 011,
Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Albert Sutanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Glowshe
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu

mata buatan; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Eksfoliator; Eyeliner; Gel
pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku
buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion untuk tangan dan tubuh; Obat kumur; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk kegunaan cucian; Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
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kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen pencuci
piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel;
deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; dupa; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata
alis; gel pewarna alis; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan
kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri
dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa
obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan
lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk
keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim
kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di
sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim
malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari;
krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit;
krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh;
krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk
spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur
kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah;
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan
kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur;
lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; maskara;
masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut;
masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker
wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan
kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial sebagai pewangi untuk
keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi
dan obat kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut;
pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelembut kain; pelembut kain
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untuk penggunaan binatu; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka;
penetral bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk
tujuan medis; rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan;
sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub
pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan
tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan
pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik;
sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; self-tanning lotion [kosmetik];
semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa penggosok lantai; serum kecantikan; serum kulit
tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu
pelembab tubuh; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion
untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tubuh gemerlap; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna
bulu mata; warna pipi; warna rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:43:19
540   EtiketDID2021084182

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Adung Perum Athalea Residence Blok A5 Rt. 005, Rw. 002, Kel. Tarogong, Kec.
Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Nia Siti Fadilah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BASO ACI OSHIN ATHALEA A5
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Orange, Putih, Hitam,
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===bakso yang terbuat dari kanji===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:47:52
540   EtiketDID2021084183

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2F, 6-4, Dosan-daero 49-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06019
Dholic Commerce Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DHOLIC TV
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker untuk bermain ski [pakaian]; Pakaian luar; Pakaian olahraga; baju ketat; celana ketat; gaun; ikat pinggang uang

[pakaian]; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jas; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kemeja; pakaian;
pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian tahan air; rok; sarung tangan [pakaian]; sepatu; seragam; sol dalam; topi golf===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:48:34
540   EtiketDID2021084184

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mitra Sunter Boulevard Blok A No. 23, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok,
Jakarta Utara 14350, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

CV. ANUGERAH JAYA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rita Wihardja S.H.
HARMONY PATENT, Apartemen Istana Harmoni Lantai Dasar  1J, Jl. Suryopranoto
No. 2, Jakarta 10130

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAVELLE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===kompor bertekanan; multicookers; pemasak serba guna; penanak nasi listrik; rice cooker industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:49:04
540   EtiketDID2021084185

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Tohir No. 12 C, Rt. 002 - Rw. 013, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

MASSUHEDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Almahira + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; Hijab; kaos; kerudung [pakaian]; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:52:15
540   EtiketDID2021084186

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LINK PETUNGWULUNG RT 002 RW 007 KEL PETUNGASRI KEC PANDAAN KAB
PASURUAN JAWA TIMUR, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67156

Suganda Wiranata
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POWER FOAM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Kekuatan Busa
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembersih blok mesin mobil; Pembersih mobil; sampo mobil; sampo untuk kendaraan bermotor; sediaan pembersih jok

mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:52:57
540   EtiketDID2021084187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gewerbering 6, 6105 Schachen
MACAD’OR AG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COLLAMIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : COLLAMIN merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===suplemen makanan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:55:29
540   EtiketDID2021084189

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.RAWAMANGUN MUKA SEL IX/2 RT:008 RW:013, Rawamangun, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220

NIA WAHYUNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M&J Skin
Merek Kata dan Lukisan

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

wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem,
masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi
bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel
untuk keperluan kosmetik; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik);
Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Kain, tisu atau penyeka
yang diresapi sediaan kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah
non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk
perawatan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, Jel dan minyak
berjemur, Kosmetik fungsional, Sediaan-sediaan kosmetik anti penuaan, Kosmetik untuk rambut dan kulit kepala, Kosmetik
untuk pijat, Rias muka, Sediaan-sediaan kosmetik untuk rambut, Kosmetik perawatan badan dan kecantikan, Sediaan-sediaan
kosmetik untuk mandi berendam dan mandi pancuran, Kosmetik  tabir surya, Kertas tissue yang mengandung kosmetik,
Mandi busa (untuk penggunaan kosmetik), Parfum dan minyak kelonyo, Sediaan-sediaan pembersih  rias muka, Sabun
kosmetik, Sampo, Sampo badan, Sampo rambut, Losion rambut.; Kosmetik, lip cream, lipstik, blush on, spon, penghapus
make-up, eyeshadow, maskara, bedak, bulumata palsu (extension), masker, perawatan kulit, eyeliner, pensil alis.; Kosmetik,
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yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di
wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran
untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion dan serum; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion kulit kering (kosmetik); Maskara; Masker
(kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki];
Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih
pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur;
Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum, eau de toilette; Pelembab
(kosmetik); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-
obatan; Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik,
penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Produk-produk
makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas
bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku,
penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan
Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung
obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik);
Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak
panas (kosmetik); Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel
untuk rambut; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah,
krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker
untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir;
Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner cair (Kosmetik); Vitamin C serum;
bahan pewarna rambut; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias
modifikasi simulasi tubuh; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan
anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body lotion untuk keperluan
kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; bubuk sabun; bulu mata palsu; cairan pembersih; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cuci
masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit;
deodoran; deodoran tubuh; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; eau de
toilette; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; gel kosmetik; gel mandi dan mandi; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel wajah
[kosmetik]; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; highlighter (kosmetik); kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan
lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis,
bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda
pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik
dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan
penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dasar bedak; krim kosmetik, lotion dan
sediaan lain untuk berjemur; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; lem untuk menguatkan kuku; lilin tanpa selip untuk lantai; lipstik; losion dan krem pelembab badan
dan kulit; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion
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masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik;
lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya
dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar
bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; maskara; maskara
rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim
untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk
losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang
minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang;
masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion
dan preparat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori;
paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori
digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab
rambut; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
pencuci tubuh (sabun) bayi; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang lem [selain untuk keperluan
industri]; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pewangi rambut; pewarna kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; produk
dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun
batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu;
sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun
cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam
bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran
kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang
tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran
dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan
lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari
efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak
mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak

Halaman 1212 dari 1263



rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung
wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik);
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut;
serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering;
shampoo ketombe; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; tempat lipstik; tisu bayi
sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian dan wangi-wangian; wewangian, minyak
atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:56:21
540   EtiketDID2021084190

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MUTIARA KOMP. GRAND MUTIARA BLOK D13, KEL. PADANG TERUBUK
KEC. SENAPELAN , Kota Pekanbaru, Riau

ERRY WILIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WILIAN PERKASA GROUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, KUNING ( EMAS ), COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodoran spray; Kantong penyerap bau tidak sedap; Karbol wangi pembasmi kuman; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH;

Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau
medis; Minyak Telon; Minyak eucalyptus; Minyak kayu putih; Pembalut untuk haid; Pembasmi jamur; Penyegar karpet dan
sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sediaan
farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan-sediaan untuk
menetralisir bau; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi,
suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan
kosmetik; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal
dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak
gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian pengharum
ruangan; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir serangga; bedak salicyl; bedak yang mengandung obat;
desinfektan sabun wangi; kamper untuk keperluan medis; komposisi penghilang bau ruangan; kosmetik yang mengandung
obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; minyak angin aromaterapi; minyak pijat obat; obat-obatan; pasta gigi
obat; pembersih antibakteri; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih tangan antiseptik; penghilang bau ruangan
semprotan; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan
luka; plester, bahan untuk pembalut; sabun desinfektan; sabun wajah obat; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit
dan jaringan yang rusak; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan pemurnian udara; sediaan penetral
bau; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau
udara; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; semprotan pewangi udara; serum; solusi pembersih lensa kontak;
suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; tissue diresapi
dengan sediaan antibakteri; tisu pembersih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:56:51
540   EtiketDID2021084191

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Welahan RT 01 RW 01, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59464
Nurul Afriyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Elbe Store
Merek Kata

566 Arti Bahasa : store artinya toko
591 Uraian Warna : Rosegold
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===celana kasual; gaun seremonial untuk wanita; kaus kaki anak-anak; kemeja berkerah; kombinasi [pakaian]; pakaian;

Halaman 1213 dari 1263



pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk
pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:57:17
540   EtiketDID2021084192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani, RT029/RW012, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung
Pandan, Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33412

Munauwaroh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ummiro Belitong
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia; Donat berlubang; Kue kering (pastri); donat; es krim; es krim buah; es krim susu; kue basah; kue bolu; kue es

krim; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); puding; puding penutup; puding roti; wafer es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:58:29
540   EtiketDID2021084194

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 7 Bell Yard, London WC2A 2JR, United Kingdom
Lingumi Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LINGUMI (device)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LINGUMI = bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Biru muda, hijau, merah dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 41, 9, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kerajinan kertas; Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); bahan ajar; bantalan untuk menggambar; barang

cetakan; buku; buku catatan; buku cerita; buku gambar; buku tulis; kalender; kamus; kartu flash [bahan ajar]; kartu-kartu;
krayon; map; penajam pensil; penggaris; penghapus; pensil; piring stensil; poster; pulpen; stiker; tempat pensil===
===Layanan pendidikan; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk
profisiensi bahasa; kursus bahasa; kursus korespondensi; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; menyediakan
layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak===
===Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; alat pengajaran
audiovisual; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer
pendidikan; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak yang direkam dan dapat diunduh untuk kecerdasan
buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk
terminal nirkabel ===
===Mainan; Permainan elektronik; alat permainan elektronik; kartu permainan; mainan pendidikan; permainan dalam ruangan;
permainan kartu; permainan papan; puzzle potongan gambar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:58:50
540   EtiketDID2021084195

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Warni No. 28-A, Sukaraja, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara
NG BENG HOAT alias RUSLI WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RPG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 12
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510 Uraian Barang/Jasa : ===BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; Bak gerobak; Gerobak; Gerobak dorong; Gerobak pasir; Roda gerobak;
STANG GEROBAK; as roda; ban roda dua tanpa ban dalam; gerobak; gerobak dorong; jalu as poros roda; pembawa barang
untuk kendaraan darat; penanganan gerobak; pompa udara untuk ban sepeda; pompa udara untuk memompa ban sepeda;
pompa untuk ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor;
roda; roda untuk troli (kendaraan); troli *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 15:59:13
540   EtiketDID2021084196

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HAJI DIMUN RAYA BBM NO.109 - 110 KEL.SUKAMAJU KEC.CILODONG
KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat, 16415

PT.SURGANYA MOTOR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: X-TEN SPARE PART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, HITAM & KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 7, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengisi angin nitrogen ban mobil dan motor; Alat untuk bongkar pasang ban mobil dan motor; Kit perbaikan bodi

mobil; Mesin pengangkat mobil model gunting; Mesin poles mobil motor; bantalan rol; bantalan rol untuk mesin; blok silinder
mesin untuk otomobil; busi untuk mesin; busi untuk mesin kendaraan darat; busi untuk mesin pembakaran internal kendaraan;
cincin sambungan gasket; filter oli; filter oli untuk motor dan mesin; filter udara untuk mesin mobil; gasket logam untuk mesin
kendaraan; gasket mesin bukan logam untuk kendaraan; gasket untuk mesin pembakaran internal; gasket, bukan dari logam,
untuk mesin kendaraan; instalasi cuci mobil; kipas kopling untuk mesin mobil; mobile crane; rumah kipas pendingin untuk
mesin mobil; sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat; sabuk kipas untuk motor dan mesin; saringan (mesin); saringan oli.;
saringan udara kendaraan; saringan udara.; tangki air pendingin untuk mesin mobil===
===Bantalan rem pengatur kaliper depan; Bemper untuk mobil, bus, dan truk; Bushing arm mobil; CLUCTH MASTER ASSY
(sentral kopling atas); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); CUP KIT FOR CLUTCH OPERATING
(set karet sentral kopling bawah); Jaringan bagasi untuk mobil; Kampas rem tromol; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); Motor
mobil; Pengatur keseimbangan mobil; Poros untuk mobil; Rem cakram untuk mobil; Roda gigi reduksi untuk mobil; Rumah
Primary kopling Untuk Kendaraan; Sliders dan pelindung untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders
garpu untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; WIPER KACA
MOBIL; atap geser untuk mobil; ban pneumatik untuk mobil; ban untuk ban mobil; bantalan (bearings) [kendaraan darat];
bantalan rem untuk mobil; bemper untuk mobil; engsel mobil; handle rem/kopling; jendela mobil; kaca spion samping untuk
mobil; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk mobil; kap mesin untuk mobil; kopling (clutches) untuk
kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kursi mobil; kursi untuk mobil; kusen pintu mobil; mesin
mobil; pembawa bagasi mobil; penutup mesin (kap mobil); perangkat airbag untuk mobil; peredam kejut untuk mobil; rack end
bagian dari kendaraan (mobil); rak bagasi untuk mobil; rantai roller; rantai roller untuk sepeda motor; rem untuk mobil; roda
mobil; roller matic; sabuk pengaman untuk kursi mobil; sandaran kepala untuk kursi mobil; sarung jok untuk mobil; sepatu rem
untuk kendaraan; sepatu rem untuk mobil; sepatu roller self-balancing; tromol mobil; tutup cvt; wiper kaca depan mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:00:27
540   EtiketDID2021084197

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OT CRYSTALIN 8+
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air dalam kemasan; air mineral; air mineral [minuman]; air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:00:56
540   EtiketDID2021084198

730 Nama Pemohon : PT Duta Anugerah Indah
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Alamat Pemohon : Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sanubari Teduh + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Aplikasi mesin kasir online (Program computer);

Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi
perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler;
Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi
telepon yang dapat diunduh; CD-ROM dan DVD permainan
komputer dan program komputer,
yaitu, perangkat lunak yang
menghubungkan video digital dan
media audio ke jaringan informasi
komputer global; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam
sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam
komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media
digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan
mempromosikan musik dan hiburan musik; Mobile game software; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar
media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan
DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan;
Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data
elektronik, gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh
yang memungkinkan urun daya (crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek;
Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan,
meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara,
video dan data; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik keamanan,
manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan,
manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web,
dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Platform digital;
Program permainan online; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan
dan kesehatan; Telepon Seluler; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular;
alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; alat untuk
pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat
yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para
penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi,
konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu
kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi yang dapat
diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; grafik, gambar dan film yang dapat diunduh; konten audio, video, dan
audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan
rekaman video, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum manusia.; media digital, yaitu video disk digital, disk
serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan serial
televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; nada dering dan musik yang dapat diunduh
untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering
yang dapat diunduh; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau
memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat
lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor
wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima, mengatur, memanipulasi,
memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio,
video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat
lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat
lunak komputer, yaitu,
perangkat lunak komputer untuk
streaming konten media audio-visual melalui Internet, perangkat
lunak komputer untuk streaming
dan menyimpan konten media
audio-visual, pemutar audio dan
video yang dapat diunduh untuk
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konten media dengan fungsi
multimedia dan interaktif; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; program
permainan elektronik; rekaman audio dan video yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:01:05
540   EtiketDID2021084199

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H RIDI, RT.011/RW.003, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Mulyadi Aditya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEPITING RAWANGLANGI PORTUGIS (Bumbu saos kumbang stu-satunya di Indonesia)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, MERAH, HIJAU, DAN COKELAT.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kepiting saus padang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:01:36
540   EtiketJID2021084200

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Pulau Puteri Raya perumahan Modernland kelurahan kelapa Indah Tangerang
Banten, Kota Tangerang, Banten, 15117

RSUD Kota Tangerang, dr O.U taty damayanty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo RSUD Kota Tangerang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : 1.Biru dongker pada tulisan RSUD Kota Tangerang, 2. merah terang pada lambang hati, 3.Hijau daun pada Bhakti Husada,

4.abu-abu pada tangan terbuka
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rumah sakit umum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:02:46
540   EtiketDID2021084201

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HAJI DIMUN RAYA BBM NO.109 - 110 KEL.SUKAMAJU KEC.CILODONG
KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat, 16415

PT.SURGANYA MOTOR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: X-TEN BATTERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH,PUTIH,HITAM&KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jendela mobil depan dan belakang; KISI KISI AKI (ACCU); Sensor aki deteksi aki; aki; aki mobil; aki motor; alat navigasi

untuk mobil; antena mobil; kabel daya mobil; sensor aki; sistem audio mobil; sistem video mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:02:55
90746285 01/06/2021 US

540   EtiketDID2021084202

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 230 Park Avenue South, New York, NY 10003
Discovery, Inc.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE STUFF THAT DREAMS ARE MADE OF
Merek Kata

566 Arti Bahasa : THE STUFF THAT DREAMS ARE MADE OF = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 38, 9, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa komunikasi, yaitu transmisi suara dan rekaman audio visual yang disiarkan melalui internet, jaringan kabel, jaringan

nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa penyiaran televisi; Layanan Podcasting; Layanan media selular dalam
bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten media hiburan; Layanan media seluler dalam bentuk transmisi
elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video,
dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Layanan
pengiriman video-on-demand; Layanan webcasting; Menyediakan akses ke konten gabungan di bidang kepentingan umum
melalui internet, jaringan kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; layanan penyiaran audio dan
video melalui internet; menyediakan fasilitas on-line untuk interaksi real-time dengan pengguna komputer lain; menyediakan
forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin
elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit;
streaming content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming materi audio,
visual dan audiovisual melalui jaringan komputer global; transmisi dan mengirim konten audio visual dan multimedia melalui
internet; transmisi informasi di bidang audiovisual===
===Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan
multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; DVD; Media digital, yaitu klip video yang sudah
direkam sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam
komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk mengawasi
pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat, mencari, dan/atau memainkan audio, video, televisi, film,
gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya; film dan program televisi yang dapat diunduh menampilkan
episod dari suatu serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; film layar lebar yang
menampilkan
komedi, drama, aksi, petualangan
dan/atau animasi, dan film layar
lebar yang ditayangkan di televisi
yang menampilkan komedi, drama,
aksi, petualangan, dan/atau animasi; katrid permainan video; konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang
disediakan melalui komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya
menampilkan subjek kepentingan umum manusia.; perangkat lunak komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan
pada platform komputer mana pun, termasuk konsol game khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan
terminal lotere video; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima, mengatur,
memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk teks, data,
gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk streaming
konten media audio-visual melalui
Internet; perangkat lunak permainan
komputer untuk mesin permainan
termasuk mesin slot; perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh;
perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik
seluler dan digital; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam bermain
permainan komputer online,
perangkat lunak permainan
komputer yang dapat diunduh; program komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan
mencari basis data online, perangkat
lunak yang memungkinkan
pengguna untuk memutar dan
memprogram hiburan terkait konten
audio, video, teks, dan multimedia; program-program komputer yang dapat diunduh; publikasi yang dapat diunduh dalam
bentuk buku yang menampilkan
karakter dari animasi, petualangan
aksi, fitur komedi dan/atau drama,
buku komik, buku anak-anak,
panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari animasi,
petualangan aksi, fitur komedi
dan/atau drama, buku mewarnai,
buku dan majalah kegiatan anak-anak di bidang hiburan===
===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
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televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi,
distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten
hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan dalam bentuk
penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi secara langsung;
Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-
masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat berinteraksi untuk tujuan rekreasi,
waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan
komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu
penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan
hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai
platform di berbagai bentuk media transmisi; Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Layanan
hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan
hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi
yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan
komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer global;
Layanan permainan kasino elektronik; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan tentang
program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan penggunaan sementara permainan
interaktif yang tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan
program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Pameran film, distribusi film; Penerbitan buku, majalah;
Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Presentasi
pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Produksi program multimedia; Publikasi teks dan karya grafis
orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi visual;
Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan,
komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter dari fitur
animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan majalah di bidang hiburan;
hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan, yaitu, pertunjukan
musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; jasa-jasa produksi program televisi; jurnal online; layanan hiburan
dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; menyediakan
berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan film dan program
televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan program televisi yang sedang
berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-
demand; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi
global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta informasi, ulasan, dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-
visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan
klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi program televisi; produksi
film; produksi program televisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:03:22
540   EtiketJID2021084203

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2F, 6-4, Dosan-daero 49-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06019
Dholic Commerce Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DHOLIC TV
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===iklan online pada jaringan komputer; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan

perhiasan; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan alas
kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan
dengan tas; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:03:42
540   EtiketJID2021084204

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Foresta Business Loft no:38, BSD City, Jawa Barat, 15339
CITRA RASA ASRI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: akamorie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan

makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman;
Kafe-kafe; Kedai es; Kedai es krim; Kedai yang menyediakan teh bubble; Restoran Jepang; jasa penyediaan makanan dan
minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan yang
menyediakan minuman teh; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; penyediaan makanan
dan minuman; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; sediaan-sediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:04:01
540   EtiketJID2021084205

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MUTIARA KOMP. GRAND MUTIARA BLOK D13, KEL. PADANG TERUBUK
KEC. SENAPELAN, Kota Pekanbaru, Riau

ERRY WILIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WILIAN PERKASA GROUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, KUNING ( EMAS ), COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa penyediaan makanan dan minuman;

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:07:11
540   EtiketDID2021084206

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KRAMAT KWITANG I/6 RT.002 RW.004 , KWITANG, SENEN, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

YFANA KHADIJA AMELZ, Hendra Jaya Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BABBOT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, merah dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penanda buku; Album untuk stiker; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender,
poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul,
kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar,
majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil,
pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris,
penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat
pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem
untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan
alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan
pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu
remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama,
lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer,
huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering
machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Buku agenda; Buku anak-anak; krayon; spidol
dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah
dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan
anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak
kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan;
serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan;
pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku atau
kertas pelajaran; Buku kerja harian; Buku tulis; Diktat (Buku); Modul (Buku); Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel
karet; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat
dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan
perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan
gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen,
krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga
dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3
cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi,
cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan
anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori, pamflet, dan brosur yang
berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan korporasi dan bisnis; Stempel
(cap) dan stiker (alat tulis menulis); Stiker (decalcomanias); Stiker cetakan; Stiker pelindung; Stiker perekat; Tempat buku cek;
album stiker; buku; buku bergambar; buku besar [buku]; buku catatan; buku catatan bisnis; buku catatan pengeluaran; buku
cek; buku contoh penutup dinding; buku contoh wallpaper; buku dan buklet; buku fiksi; buku gambar; buku harian; buku harian
(diary); buku harian berlapis kulit; buku jurnal kosong; buku komik manga; buku latihan [kosong]; buku mewarnai; buku
perjalanan; buku petunjuk yang dapat dibaca secara elektronik, formulir yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca
komputer untuk digunakan dengan, dan dijual sebagai sebuah unit dengan perangkat elektronik dan komputer genggam dan
dapat dibawa tercetak; buku saku/buku kecil; buku stiker; buku tulis; buku voucher; buku-buku mandi vinyl; buku-buku telepon
dan alamat; dekal dan stiker bemper; kain untuk penjilid buku; kartu pos; kartu pos gambar; kartu pos kosong atau dicetak
sebagian; kertas kartu pos; kotak display stiker terbuat dari karton; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai
kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil, pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena
penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas, peruncing pensil, alat genggam dipasang pada
pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; menulis atau menggambar buku; mural di sifat stiker; pemegang (tempat)
kertas atau buku; penahan buku [alat tulis]; penanda buku; penanda buku dari kulit; penanda buku dari logam mulia; penutup
pelindung untuk lembaran kertas dan halaman buku; perekat stiker cetak; sampul buku; sampul buku latihan; sandaran buku;
serangkaian buku petunjuk permainan komputer; seri buku fiksi; seri buku fiksi dan non-fiksi; stiker; stiker [alat tulis]; stiker
bemper; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; stiker dekoratif untuk helm; stiker dekoratif
untuk sol sepatu; stiker dinding; stiker dinding anak-anak; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk
tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; stiker khusus untuk mobil;
stiker mobil; stiker peka tekanan untuk aplikasi kendaraan===
===BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah
kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Celana
pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Ikat kaos kaki elastis; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau
wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa
lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket untuk bersepeda
motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-
jaket; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki
yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan;
Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala untuk jaket; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim
hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Pakaian bagian bawah piyama;
Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung
tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong
(t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat
pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket
dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana
panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa
lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk
pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian
dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk
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olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup
tabi); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Sweater; Sweater
[dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt
cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt
sablon; Toro (Baju Kurung); atasan baju tanpa lengan; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju
batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat;
baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas
baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju
pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur;
baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot;
celana atletik; celana balon; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana
berupa kaos kaki (stoking); celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana
dalam wanita; celana formal; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kasual; celana
kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana
olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang;
celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana
panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pelangsing anti selulit; celana
pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana
pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana
pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek
rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tinju; celana pendek untuk berenang;
celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana renang; celana
snowboard; celana stretch; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk dipakai;
celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga;
chemisettes [bagian depan baju]; dickeys [bagian depan baju]; gaun jumper (baju hangat); gussets untuk celana ketat [bagian
dari pakaian]; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket
berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup
kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan;
jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket
lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket
panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket
ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket
tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket,
gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat
pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jepret baju
selangkangan untuk bayi dan balita; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos
kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos
oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet;
kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang
menyerap keringat; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis;
kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga;
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kemeja-jacs; kuk baju; lacak jaket; lapisan jaket; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar
Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari
kain, kulit atau kulit imitasi; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian (jaket) memancing;
pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan
rajutan polo; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun,
sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, termasuk pakaian jadi,
kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian
tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki
pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut;
piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; replika celana pendek sepak
bola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok celana; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu
luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga,
celana olahraga; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan kaos bertudung (hoodies); sweater
bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; tali celana===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:09:43
540   EtiketJID2021084207

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ir. H. Juanda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45153
PT. Mitra Awan Data

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AwanData
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-

line; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Peminjaman ruang penyimpanan di server; jasa hosting situs web;
layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan
layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain;
mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server
semacam itu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:10:33
540   EtiketDID2021084208

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Bumi Arwana Permai Blok G no 14, Air Ruai, Pemali, Bangka Belitung,
Kabupaten Bangka, Kep. Bangka Belitung

SYLVIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VVC SKINCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing

(kosmetik ); Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
wajah (kosmetik); Losion Pengelupasan Kulit; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung
sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion untuk tangan dan tubuh; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
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Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray wajah
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu
alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak
mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); losion  untuk kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit;
losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
make-up [kosmetik]; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit
kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati
dari permukaan kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); tabir surya berbentuk losion
dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak
atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:13:44
540   EtiketDID2021084209

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL TEBAT PERMAI 009/005 AIR SAGA TANJUNG PANDAN, Kabupaten Belitung,
Kep. Bangka Belitung, 33415

MARINI HENDRIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vima
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Donat berlubang; Kerupuk; Kue kering (pastri); Puding (makanan penutup); donat; es krim dan produk es krim; kue basah;

kue bolu; kukis (kue kering); puding; puding roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:13:54
540   EtiketDID2021084210

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RS. Fatmawati / 14, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PHUA ROBIN WIBOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASTER KOIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, KUNING EMAS (GOLD), HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku; Bantal [furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box

bayi; Gantungan kostum; Gantungan pakaian bukan dari logam; Kereta makanan (perabot); Kursi  aluminium; Kursi bayi; Kursi
kerja; Kursi perabot kantor; Kursi putar; Kursi tamu (sofa); Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari
dari peti; Lemari kaca; Lemari kecil; Lemari makan; Lemari pajangan dari logam; Lemari rias; Lemari serbaguna; Lemari
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televisi; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Meja
aluminium; Meja [Perabotan]; Meja berlaci; Meja kecil; Meja roll-top (meja tulis dengan penutup geser yang fleksibel di lekukan
yang melengkung); Meja ruang makan; Meja samping tempat tidur; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja
tamu; Meja telepon; Meja televisi; Rak dorong; Rak etalase; Rak serbaguna; Rak surat kabar; Rak tv / video / audio; Rak untuk
komputer; Rak-rak untuk perabot; Roda perabot bukan dari loga; Tempat tidur lipat; Tempat tidur per (spring bed); bangku
[furnitur]; bangku kerja; bangku lipat; bangku piano; bangku sekolah; bangku taman; bangku taman yang terbuat logam;
bangku teras; bangku untuk bayi; bantal; bantal anti-roll untuk bayi; bantal beraksen; bantal dacron; bantal guling; bantal hias;
bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal menyusui; bantal penyangga kepala; bantal penyangga leher;
bantal perjalanan; bantal untuk furnitur; bantalan kursi; bingkai furnitur; cermin [kaca perak]; cermin [perabot]; furnitur anak-
anak; furnitur antik; furnitur bambu; furnitur berlapis; furnitur dari baja; furnitur dari kayu; furnitur kamar mandi; furnitur rotan;
furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur teras; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur
wallpaper; gantungan gambar, bukan dari logam; gantungan jas; gantungan untuk pakaian; gerobak untuk komputer [perabot];
kasur; kasur berpegas; kasur busa; kasur dacron rollball berper; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kursi;
kursi [kursi]; kursi [perabot]; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi belajar; kursi berlengan; kursi bistro; kursi dari logam; kursi
direktur; kursi duduk berroda; kursi goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi kantor; kursi lipat; kursi makan; kursi teras; kursi
tinggi; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; lemari; lemari [perabot]; lemari arsip; lemari berlaci; lemari besi; lemari
cermin; lemari dinding; lemari kamar tidur; lemari komputer [perabot]; lemari obat; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari
piring; lemari sepatu; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; mebel; meja; meja anak TK/Paud; meja
bar; meja belajar; meja berlaci; meja bistro; meja gambar; meja kantor; meja kerja; meja ketik; meja komputer; meja kopi; meja
kursi cafe; meja lipat; meja makan; meja pajangan [perabot]; meja pijat; meja rias; meja rias [perabot]; meja rias dapur; meja
sekolah; meja teh; meja teras; meja tulis; partisi furnitur; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot rumah
tangga; perabot sekolah; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit
kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; perabotan; perabotan
dapur; perabotan kantor; rak; rak [perabot]; rak buku; rak dari logam; rak furnitur; rak kaca; rak lipat; rak logam [perabot]; rak
majalah; rak modular [perabot]; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak perpustakaan; rak piring; rak sepatu; rak untuk lemari
arsip; sofa; tempat tidur; tempat tidur bayi; tempat tidur sofa; tirai (perabot); troli [perabot]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:15:33
540   EtiketDID2021084211

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KAPUK KAMAL NO. 32 RT.003/003 KAMAL MUARA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

MEYNI DAMIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: aurumid
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim

kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu
wajah dan pelembab wajah.; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Losion dan serum; Lotion daerah sensitif
(kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion
perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-
obat, pembersih kulit, krim kulit; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion,
gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir;
Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Vitamin C serum; Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; emulsi, gel dan
lotion untuk perawatan kulit; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik yaitu
krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pelembab, lotion dan gel; krim,
minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan;
lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-
obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
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kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak dan lotion
penyamakan matahari; pewarna lotion untuk rambut; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum
rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; sun block lotion untuk keperluan kosmetik;
susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:15:47
540   EtiketDID2021084212

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PARANG GARUDA RT 002/008, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, 58114
BAYU WIDHI ASMORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RH57
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING, ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; T-shirt lengan panjang; atasan untuk wanita; baju olahraga; celana boxer; celana kasual; jaket [pakaian];

kemeja berkerah; manset; mantel; pakaian; pakaian santai; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk wanita; sarung tangan
terbuat dari kain, benang katun rajutan; sepatu kriket; sepatu santai; sweater katun; tas sepatu kriket; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:16:22
540   EtiketDID2021084213

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Melati VII No 19. RT 004 RW 016 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan kebayoran
Lama Jakarta selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210

Hidayat Azza Lazuardi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sally Scarf
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian anak-anak; Pakaian wanita; daster; jaket [pakaian]; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian dalam; pakaian pria;

rok; sandal kulit; sepatu kulit; syal; syal pashmina===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:16:25
540   EtiketDID2021084214

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H RIDI, RT.011/RW.003, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Mulyadi Aditya
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rangga Group (Toko R & G) Grosir Macam-Macam Daster
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah,putih, biru, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===daster===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:19:05
540   EtiketDID2021084215

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 310, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul
TAEKWANG INDUSTRIAL CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Device + ELAFIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ELAFIT merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Biru dan Abu-Abu / Blue and Grey.
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan dasar campuran rami; bahan kain wol; bahan tekstil; bahan tenunan elastis; beludru; brokat; jersey [kain]; kain; kain

benang karet tertutup untuk penggunaan tekstil; kain benang serat regenerasi; kain campuran benang elastis; kain campuran
serat anorganik; kain campuran serat kimia dasar; kain dasar campuran kapas; kain dasar campuran wol; kain dengan bulu-
bulu halus dan pendek pada permukaan kain; kain denim; kain dilaminasi; kain elastis untuk pakaian; kain ganti popok untuk
bayi; kain kaos untuk pakaian; kain katun; kain lingerie; kain nilon; kain poliester; kain rajutan; kain rajutan dari benang katun;
kain rajutan dari benang serat kimia; kain serat campuran; kain serat kimia; kain serat semi-sintetis; kain serat sintetis; kain
sutra pintal; kain tahan air dilekatkan; kain tekstil karet; kain tekstil tahan air; kain tekstil untuk pakaian dalam wanita; kain
tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain tenun yang sempit; kain tumpukan; kain untuk alas kaki; kain untuk
penggunaan tekstil; kain wol; kain yang dilapisi; kain yang dilapisi dengan karet atau plastik; kain yang terbuat dari bahan
sintetis; kain*; lapisan [tekstil]; lembaran [tekstil]; taffeta [kain]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:20:23
540   EtiketDID2021084216

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KERJAN KOMP. PELABUHAN RT/RW 007/003 AIR MERBAU TANJUNG
PANDAN, Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung, 3411

HARYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Two Kelayang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam olahan ; Fish maw (olahan dari ikan); Ikan olahan dalam kaleng; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur

dengan tepung; Olahan ayam kampung; Pempek; Pempek Sambal; Produk olahan daging sapi; Teri Krispi; daging olahan;
daging olahan [pengganti daging]; daging sapi olahan; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; ikan olahan; makanan beku
(makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk isian roti
burger; otak-otak; produk daging olahan; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk olahan ikan
dalam botol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:27:19
540   EtiketDID2021084217

730 Nama Pemohon : PT. Jarum Mas Indonesia

Halaman 1227 dari 1263



Alamat Pemohon : Komplek Pergudangan Industri Terpadu III PIK Blok F No. 20, Rt. 003, Rw. 003,  Kel.
Kamal, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JARUM MAS INDONESIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Putih, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===baling-baling untuk kapal; kemudi untuk kapal; mesin untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:27:46
540   EtiketDID2021084218

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2F, 6-4, Dosan-daero 49-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06019
Dholic Commerce Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dstory
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan riasan; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sampo; busa pembersih; kosmetik;

kosmetik alis; krim kosmetik; krim kuku; lotion perawatan kulit kosmetik; memijat minyak dan lotion; minyak kosmetik; minyak
untuk parfum dan aroma; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik
untuk rambut dan kulit kepala; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; tabir surya; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:29:20
540   EtiketDID2021084219

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sam Ratulangi Gg.Kasuari I No.2 Kerten Laweyan Kota Surakarta, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57143

PT.Esok Harapan Bangsa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Es Teh S.O.LO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Teh hitam es; bubuk campuran es teh; es teh; minuman es berbahan dasar teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:29:43
540   EtiketDID2021084220

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Industri Terpadu III PIK Blok F No. 20, Rt. 003, Rw. 003,  Kel.
Kamal, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT. Jarum Mas Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JARUM MAS INDONESIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, merah, putih, cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===geared box (roda gigi sebagai penggerak transmisi dan pengatur kecepatan yang dipergunakan pada mesin-mesin

industri), kotak/alat pengatur gerakan mempercepat atau memperlambat (gear box), alat pengatur kecepatan (variator), kotak
gigi pengatur putaran (gear box); generator listrik untuk kapal; mesin untuk kapal laut; pompa air untuk motor dan mesin;
radiator (pendingin) untuk motor dan mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:30:26
540   EtiketJID2021084221

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 29, Suite 2903, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52 53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT Gunbuster Nickel Industry
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : carolina blue, green sheen, mindara, white, black
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemurnian logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:33:06
540   EtiketDID2021084222

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Rasuna Said no.26 RT.006/001, Kota Tangerang, Banten
PT. REVINO ARTHA SYANDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REVINO COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, putih, kuning, abu abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:33:12
540   EtiketDID2021084223

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOLDEN PARK BLOK H29, JL LENGKONG KARYA SERPONG UTARA -
TANGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15323

YUVITA ANGGRAENI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: drvi
Merek Kata dan Lukisan

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

Kapas wajah untuk kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Pembersih wajah
(kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); bedak wajah kosmetik; bubuk-
bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel wajah [kosmetik]; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; krim
dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lotion wajah kosmetik; masker
wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; paket kosmetik wajah; pelembab wajah
kosmetik; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan
wajah kosmetik; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:34:25
540   EtiketDID2021084224

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KERJAN 006/003, AIR MERBAU,TANJUNG PANDAN, Kabupaten Belitung, Kep.
Bangka Belitung, 33411

APRIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Adys Adyn
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : pink, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; kue basah; pastel; puding===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:34:57
540   EtiketJID2021084225

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ngagel Madya 17, Baratajaya, Gubeng, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60284

PT. Menuju Insan Cemerlang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Menuju Insan Cemerlang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen

pusat data; Manajemen Usaha; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Saran manajemen pemasaran; jasa bantuan
manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen
bisnis dan pemasaran; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:35:29
540   EtiketDID2021084226

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Darmo Permai III, Perum Citra Permai C-9, Kota Surabaya, Jawa Timur
HAILIANG WANG
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VOSELLO
Merek Kata

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:38:01
540   EtiketDID2021084227

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 310, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul
TAEKWANG INDUSTRIAL CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Device + ELAFIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ELAFIT merupakan suatu penamaan / constitutes  a naming.
591 Uraian Warna : Biru dan Abu-Abu / Blue and Grey.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan untuk dressing; kain kasa untuk keperluan medis; kompres obat; kompres pendingin; pembalut wanita; perban

untuk membalut luka; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok berenang bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak
bisa menahan buang air kecil/besar; popok dewasa; popok kertas sekali pakai untuk inkontinensia; popok sekali pakai; popok
tekstil; popok untuk hewan peliharaan; tampon untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:40:00
540   EtiketJID2021084228

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA
Exxon Mobil Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa kartu kredit; layanan kartu biaya; layanan kartu pembayaran===

===pencucian mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:42:05
540   EtiketDID2021084229

Halaman 1231 dari 1263



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2F, 6-4, Dosan-daero 49-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06019
Dholic Commerce Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dstory
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker untuk bermain ski [pakaian]; Pakaian luar; Pakaian olahraga; baju ketat; celana ketat; gaun; ikat pinggang uang

[pakaian]; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jas; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kemeja; pakaian;
pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian tahan air; rok; sarung tangan [pakaian]; sepatu; seragam; sol dalam; topi golf===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:42:35
540   EtiketDID2021084230

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 810, No. 655 Yinxiang Road, Jiading District, Shanghai City
Shanghai Moonton Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEXT logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 35, 41, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karton; barang cetakan; buku; foto-foto; foto-foto [dicetak]; papan iklan kertas atau karton; poster; prangko [segel];

publikasi tercetak; spanduk kertas===
===Memberikan informasi kontak komersial dan bisnis; iklan; iklan online pada jaringan komputer; manajemen bisnis orang-
orang olahraga; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; pemasaran; pemasaran dalam rangka
penerbitan perangkat lunak; pencarian sponsor; penyewaan ruang iklan; promosi barang dan jasa dianggap sebagai sponsor
untuk acara olahraga===
===Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Penyelenggaraan pertandingan olah raga; film distribusi; layanan game
disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan hiburan; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan pengeditan
video untuk acara; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi
elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; organisasi acara hiburan cosplay;
penerbitan desktop elektronik; produksi film, selain film iklan; produksi program radio dan televisi; publikasi online buku dan
jurnal elektronik; publikasi teks, selain teks publikasi===
===alas mouse; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel;
casing untuk ponsel pintar; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; kartun animasi; perangkat lunak permainan komputer,
dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
program komputer, dapat diunduh; program pengoperasian komputer, direkam===
===desain kemasan; desain perangkat lunak komputer; desain seni grafis; instalasi perangkat lunak komputer; konsultasi
teknologi komputer; memperbarui perangkat lunak komputer; menyediakan informasi yang berkaitan dengan teknologi
komputer dan pemrograman melalui situs web; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; penelitian
teknologi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:43:50
540   EtiketDID2021084231

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 583 Orchard Road, #06-01, Forum, 238884
Webull Technologies PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

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

Halaman 1232 dari 1263



511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; jam tangan

pintar (pengolah data); kaca mata pintar (pengolah data); komputer tablet; monitor [program komputer]; peralatan antar
komunikasi; program pengoprasian komputer terekam; publikasi elektronik, dapat diunduh; robot pengintai keamanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:47:40
540   EtiketDID2021084232

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Switzerland

Philip Morris Products S.A.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rina Sinaga S.H.,
PT Tilleke & Gibbins Indonesia  Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRIGHT FUSE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BRIGHT FUSE = suatu penamaan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-

barang keperluan perokok; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Batang tembakau; Penguap berkabel untuk rokok-
rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau
tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Tembakau mentah atau yang sudah diolah;
asbak untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; kotak-kotak rokok elektronik
yang dapat di isi ulang; kreteks; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk rokok; pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat elektronik untuk inhalasi
aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk
tembakau dan pengganti tembakau; pipa tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; snus; tabung rokok; tembakau
kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:48:19
540   EtiketJID2021084233

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 583 Orchard Road, #06-01, Forum, 238884
Webull Technologies PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online

marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Penghimpun informasi ke dalam
basis data komputer; jasa periklanan; layanan agen tenaga kerja; layanan perantara komersial; memberikan informasi
komersial melalui jaringan komputer global; pemasaran; promosi penjualan untuk pihak lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:49:07
540   EtiketJID2021084234

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Sanubari Teduh + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Iklan secara online; Iklan

secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa konsultasi
bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan
rekayasa perangkat lunak; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa mempertemukan
penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar
pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat
diunduh; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko on-line dan
gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala
keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat
dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat
dan asesoris olahraga; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan iklan, pemasaran
dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang
lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
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memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan promosi
dan publisitas; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Pengiklanan di surat
kabar; Pengoptimalan situs web; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan
tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu,
obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak
mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan
buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan
multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook,
kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna
digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo
pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler,
telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop
rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem
penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU),
monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan
pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan
rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis,
batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan
atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara
(tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut
dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan,
linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor
induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi,
penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan
informasi komersial melalui jaringan komputer; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; Pusat belanja melalui internet; Toko handphone dan asesoris; bantuan manajemen komersial atau industri;
bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; iklan komersial televisi; iklan televisi; input,
kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan, promosi dan
/ atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko
retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup
kepala, dan alas kaki; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara
metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; kompilasi direktori untuk
penerbitan di Internet; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi
informasi; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan berlangganan, yaitu,
penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan iklan dan
manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen;
layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan
pemasaran online; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana
pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol
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berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga,
dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure,
jam tangan mainan; layanan promosi dan iklan melalui internet; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan
informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan informasi bisnis melalui Internet; memberikan kartu diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan promosi; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan
distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; menyediakan layanan konsultasi dan jasa
konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan
komersial; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk
perusahaan industri dan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran internet;
pemasaran media sosial; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pengolah kata; pengolah kata
terkomputerisasi; pengolahan data; penyebaran materi pemasaran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan
informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs
web; penyimpanan data dan pemrosesan data; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para
pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); promosi penjualan; promosi penjualan
(untuk orang lain); proses administrasi pesanan pembelian; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:50:23
540   EtiketJID2021084235

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 583 Orchard Road, #06-01, Forum, 238884
Webull Technologies PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fidusia; broker *; informasi asuransi; jasa pialang efek; manajemen real estat; memberikan jaminan keuangan;

pembiayaan pinjaman; pengumpulan dana amal; penilaian seni; pinjaman dengan jaminan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:51:39
540   EtiketJID2021084236

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 583 Orchard Road, #06-01, Forum, 238884
Webull Technologies PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; komputasi awan; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras

komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi komputer; konversi data atau dokumen dari fisik ke
media elektronik; konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik]; menyediakan mesin pencari untuk internet;
pemrograman komputer dan desain perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:51:52
540   EtiketDID2021084237

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Gaparman, RT 011, RW 005, Desa Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan,
, Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33412

Fajar Winingsih
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DKM AURA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu-abu, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); Kue-kue; Stik Keju; kue basah; kue kering kastengel; kue stik bawang; kukis (kue kering); stik balado;

stik roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:52:39
540   EtiketJID2021084238

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2F, 6-4, Dosan-daero 49-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06019
Dholic Commerce Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dstory
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===iklan online pada jaringan komputer; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan

perhiasan; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan alas
kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan
dengan tas; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:53:06
540   EtiketDID2021084239

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 310, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul,
TAEKWANG INDUSTRIAL CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Device + ELAFIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ELAFIT merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Biru dan Abu-abu / Blue and Grey.
511 Kelas Barang/Jasa : 23
510 Uraian Barang/Jasa : ===Benang; benang dan benang campuran; benang dan benang karet tertutup untuk penggunaan tekstil; benang dan benang

serat regenerasi untuk penggunaan tekstil; benang dan benang serat sintetis; benang dan benang untuk keperluan tekstil;
benang elastis dan benang untuk penggunaan tekstil; benang karet untuk penggunaan tekstil; benang serat kimia dan benang
untuk penggunaan tekstil; benang*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:53:36
540   EtiketJID2021084240

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TEUKU UMAR NO. 110 DENPASAR - BALI, Kota Denpasar, Bali, 000
PT. BPR LESTARI BALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : LESTARI GO + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang

konsultan jasa dan produk; Jasa deposito; Jasa perbankan; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan perbankan
disediakan on-line dari basis data komputer atau internet; Lembaga kliring uang; Menyediakan jasa pembayaran dan
keuangan, yaitu, jasa kartu kredit dan debit, jasa penerbitan kartu kredit dan lines of credit, pemrosesan dan pengiriman
tagihan dan pembayarannya, layanan pembayaran tagihan dengan pengiriman pembayaran yang dijamin, pialang dana pasar
uang, semua dilakukan melalui jaringan komunikasi; Perbankan digital; agent tanah dan bangunan pemukiman; jasa kartu
kredit; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa penyediaan dana; jasa perbankan investasi; penyediaan dana investasi
modal ventura; penyediaan informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan  akuisisi dan manajemen tanah
dan bangunan pemukiman terkait dengan pusat data, penyewaan ruang untuk pusat data, dan manajemen bangunan;
perbankan investasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 16:56:45
540   EtiketDID2021084242

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Modern Industri No. 30 B, Kabupaten Serang, Banten, 42186
PT. Mulia Farma Suci

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLADIUM
Merek Kata

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:00:39
540   EtiketDID2021084243

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH ZAINUL ARIFIN NO 3-B, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130

PT. HERMAN INDUSTRIES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: tefa TEACHING FACTORY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pabrik Pengajaran
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris untuk mesin pemasangan dan press laminasi, yaitu alat paku tempel panas, perforator, penutup lapisan busa,

papan pengangkut/pembawa, pelat press, dan pemotong kertas, alat untuk membentuk kayu pada kanvas, dan tang untuk
meregangkan kanvas; Alat berupa bantalan angin untuk memindahkan barang muatan; Alat pemotong cermet selain
dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong dan cetakan pemotong untuk pengerjaan logam, selain dioperasikan dengan
tangan; Alat pemotong karbida disemen selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong logam berujung berlian selain
dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong logam tahan aus selain dioperasikan dengan tangan; Alat pengelas busur listrik;
Alat penghisap debu berbentuk tongkat; Alat penghisap debu secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga dan perlengkapan tidur; Alat pengisi angin nitrogen ban mobil dan motor; Alat pengocok, menggunakan listrik;
Alat periferal traktor untuk panen; Alat periferal traktor untuk penanaman; Alat periferal traktor untuk perawatan; Alat untuk
bongkar pasang ban mobil dan motor; Alat yang mengeluarkan cairan; Alat-alat listrik yang menggunakan tenaga udara;
Anakan listrik; Apron (bagian mesin); Assembly ( Pengatur hasil pembakaran mesin); Bagian-bagian dari pompa pasir, yaitu
as, bushing, shaft, pully, plat pengaman, kerangka (body), elbow, penekan sil; Baling-baling mesin penyuplai udara untuk
kolam ikan alami; Ban-ban mesin (bagian mesin); Bantalan anti gesekan untuk mesin; Blender las; mesin las; blender potong;
mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin gurinda listrik; mesin router listrik; mesin
potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
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gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Blok bantalan
penyangga untuk mesin; Blower berputar elektrik; Cetakan dan cetakan pemotong untuk pembentuk logam (bagian-bagian
mesin); Cetakan menjadi bagian dari mesin untuk memproses paduan aluminium; Cetakan sepatu untuk mesin untuk
membuat alas kaki; Cincin peluru untuk bantalan (ballring for bearing); Derek (alat pengangkat); Dispenser pelumas yang
dioperasikan dengan daya untuk mesin; Fuel Injektor (pengatur supply bahan bakar); Generator tenaga uap/alat pembangkit
uap; Juicer pers dingin, listrik; Kaki Mesin Jahit; Kantong-kantong untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Keranjang penekan; Kincir air; Lengan robotik untuk cetakan injeksi; Lengan robotik untuk mesin pengeluaran; Lengan
robotik untuk pengemasan; Lengan silinder ; Lift sepeda motor; Lift, selain ski-lift; Mata jet Bagian dari Pompa Air; Meja
pengangkat; Mekanisme robotik [mesin] untuk pengangkatan; Mekanisme robotik untuk pengangkatan; Mesin Cuci; Mesin
Perkakas semen karbida; Mesin Rotator untuk industri; Mesin besar yang menggunakan satu atau lebih piston yang bergerak
maju mundur (reciprocating engines) untuk pembangkit listrik dan kompresi gas yang digunakan untuk aplikasi industri dan
untuk bagian pengganti untuknya, dan bukan untuk kendaraan darurat; Mesin bongkar pasang ban; Mesin bor untuk buka baut
dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin cetak 3D untuk perangkat dan instrumen medis; Mesin cetak embossing; Mesin cetak
inkjet UV-LED; Mesin cetak inkjet untuk keperluan industri; Mesin cetak lembaran panas; Mesin dan alat pengerjaan logam
untuk gesekan pengelasan logam; Mesin dan alat pengerjaan logam, yaitu, dampak kunci pas, ratchet kunci pas listrik, kunci
pas power-driven, obeng listrik, bor listrik, besi bor (bagian mesin), reamers [bagian mesin], penggilingan alat [bagian mesin],
palu [bagian mesin], scaler [bagian dari mesin], gergaji ukir [mesin], sander listrik, alat pemotong selain yang dioperasikan
dengan tangan; Mesin dan alat untuk pemolesan (elektrik); Mesin dan peralatan mesin untuk perawatan bahan dan
manufaktur; Mesin dan peralatan mesin, yaitu rol pabrik, rol pabrik silinder, mesin pengecoran kontinu pada logam, mesin
untuk memotong dan membelah, mesin untuk membentuk, las karbit, penggilingan, pengelasan listrik, pemotong, logam untuk
menggambar, lembaran dan pelat logam, konverter baja; Mesin dan peralatan pengemasan industri; mesin tali pengikat;
mesin pembungkus; mesin pengangkat peti; mesin penyegel peti; sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis; sistem
pengemasan koli; perkakas tangan pengikat bertenaga baterai; perkakas tangan pengikat pneumatic; perkakas pengikat-
penggerak; inflator; Mesin dan peralatan pengemasan untuk industri makanan, minuman, farmasi, nutraceutical, perawatan
pribadi, rumah tangga, dan kimia, yaitu pengurai, penutup, retorquer, pengencang, penyumpal, pemasang tutup, penyortir
pompa, menempatkan pompa, orienteers, inserters, dropper scoop feeder, menempatkan scoop feeder, sistem pengawasan,
sistem penolakan, penyortir tutup (cap), penyortir tutup (lid), elevator hopper, penggabung jalur, pemisah jalur, penegak botol,
dan sistem lajur pemindahan; Mesin kincir air untuk tambak udang; Mesin las laser; Mesin las robotik; Mesin obras; Mesin
pelubang kancing; Mesin pemasangan dan press laminasi; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Mesin pembuat bakso;
Mesin pembuat cairan untuk mengeluarkan jumlah yang sudah ditakar sebelumnya; Mesin pembuat es krim; Mesin
pencampur aspal; Mesin pencampur beton (mesin); Mesin pencetak kue kering/kue basah (secara elektrik); Mesin pencuci
piring otomatis; Mesin pengangkat mobil dua kaki; Mesin pengangkat mobil empat kaki; Mesin pengangkat mobil model
gunting; Mesin pengangkat sampah penyapu jalan; Mesin pengasah pisau; Mesin pengelasan oksiasetlin; Mesin pengembang
pipa; Mesin penggiling dan mesin bubut turret, yaitu, alat pemotong dan deburring bertenaga yang digunakan untuk
memindahkan/melepaskan gerinda dari lubang bor silang; Mesin penghembus untuk mengempa, menyedot dan mengangkut
biji-bijian; Mesin penghembus untuk mengempa, menyedot dan mengangkut gas; Mesin penghisap dan penyapu jalan; Mesin
pengirisan cetakan; Mesin penyapu dengan menggunakan penghisap berdaya listrik; Mesin penyedot debu untuk tempat tidur,
elektrik; Mesin penyuplai udara untuk kolam ikan alami; Mesin percetakan pisau serut yang menggunakan listrik; Mesin pompa
pembuang air; Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Mesin setrika untuk pakaian; Mesin ukiran terkomputerisasi; Mesin
untuk manufaktur dan peralatan mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur, tidak termasuk perkakas untuk produksi
suku cadang otomotif, komponen, rakitan, sistem bodi, dan sistem sasis; Mesin untuk mengeluarkan minuman; Mesin untuk
mengeluarkan minuman beku (selain mesin penjual); Mesin yang bekerja dengan tekanan udara terkompresi; Mesin,
peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Mesin-mesin dan peralatan pencetak atau penjilid buku; Mesin-mesin
pengisi dan pengemasan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk-
produk kemasan dan pengemasan; Mesin-mesin pengisi dan pengemasan, mampu mengumpulkan data dan mengirimkan
data ke server cloud (awan); Mesin-mesin pengisian dan pengemasan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran
digital yang diarahkan untuk pelanggan dari produk kemasan; Mesin-mesin yang mengeluarkan minuman; Mesin/peralatan
pertambangan dan migas; Metalworking mesin dan peralatan mesin; Mixer listrik untuk mencampur makanan; Mixer makanan
listrik; Nibbler [alat-alat listrik]; Nibbler [power-dioperasikan alat]; O-ring menjadi bagian dari mesin kemasan; PADDLE
WHEEL AERATORS (BAGIAN DARI MESIN ); PDAM menjadi alat mesin; Palu yang dioperasikan dengan listrik; Pelampung
untuk mesin penyuplai udara untuk mesin pemotong kolam ikan alami; Pelebar lubang [perkakas listrik]; Pelengkapan
pengelasan oksiasetlin; Pembuat plat cetak; Pembuka kaleng, menggunakan listrik; Pena cetak 3D; Penarik udara
terkompresi; Pencabut paku, elektrik; Pencacah daging (mesin); Pengangkat mobil kecil model gunting; Penggiling daging
[mesin]; Penggulung karet untuk mencetak; Penyaring minyak untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang;
Peralatan las laser; Peralatan pengangkat yang dioperasikan dengan daya; Pipa pembuangan bermulut banyak [manifold]
untuk mesin; Plunger ( pengatur hasil pembakaran mesin); Pompa air  ; Pompa angguk; Pompa bahan bakar untuk mesin  ;
Pompa jet; Pompa minyak dan pompa udara yang digerakkan dengan mesin; Pompa oli untuk digunakan di motor ; Pompa oli
untuk digunakan di mesin; Pompa pasir; Pompa pengatur gas udara untuk akuarium; Pompa penyuplai udara untuk kolam
ikan / udang; Pompa perpindahan positif; Pompa saringan; Pompa submersible, pompa air dan aksesoris untuk pompa benam
dan pompa air, yaitu rakitan injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya; Pompa untuk bahan bakar; Pompa-pompa
pelumas bertekanan tinggi, lubang bawah mesin; Pompa-pompa pelumasan; Pompa-pompa perekat bertekanan tinggi dan
lubang bawah mesin; Printer 3D; Pumping unit (pompa angguk) (mesin); Regulator Bagian dari mesin; Robot pengelas
plasma; Robot pengelasan oksiasetlin; Robot pengolahan daging; Robot tongkat pengelas; Robot untuk pemolesan; Robot-
robot pengelasan spot; Robot-robot untuk membantu keperluan rumah tangga sehari – hari; Roda gigi pada pompa angguk;
Roda pemotong; Router robotik [alat-alat mesin]; Selang-selang untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Senjata bertekanan udara mampat untuk mengeluarkan mastik; Sistem pengapsulan untuk mesin, pompa, mesin
pompa, dan rakitan pompa/mesin; Sistem penyediaan air dengan pengendali dan regulator; Solder-solder besi listrik; Suspensi
dan isolator penyerap getaran untuk mesin; Tabung pompa kompresor; Tang rivet [alat bertenaga]; Trek karet menjadi bagian
dari mesin pertambangan; aerator rumput [mesin]; air listrik pompa untuk kolam renang; air listrik pompa untuk mandi; air listrik
pompa untuk mandi pusaran air; air listrik pompa untuk mandi spa; alat Nibbling mekanik; alat [bagian mesin]; alat ekstraktor
untuk tambang; alat genggam, selain yang dioperasikan dengan tangan; alat hidrolik genggam; alat las hot plate listrik; alat las
laser; alat las listrik; alat mesin penggiling; alat pel uap, dengan tenaga listrik (elektrik); alat peledak digerakkan untuk
mengemudi paku keling; alat pembangkit uap menjadi bagian dari mesin; alat pembersih asetilena; alat pembersih injektor;
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alat pemotong (termasuk pisau mekanis); alat pemotong rumput dan alat kebun yang dioperasikan dengan listrik; alat
pemotong rumput dan gulam yang dioperasikan dengan listrik; alat pemotong untuk pengerjaan ujung yang tajam; alat
penajam tepi ski, listrik; alat penambang batu bara; alat penekan mekanis untuk pengerjaan logam; alat pengangkat hidraulik;
alat pengangkut (pertambangan); alat pengasah [bagian mesin]; alat penggerek tambang; alat penghisap debu tanpa kabel;
alat penghisap debu, yang dapat digenggam; alat pengiris sayuran [mesin]; alat pengiris sayuran, listrik; alat pengoperasian
lift; alat penjepit untuk memegang bagian-bagian selama pemesinan; alat penyedot debu listrik untuk kasur tipis ala Jepang
(futon) untuk keperluan rumah tangga; alat perangkai tekanan hidrolik (bagian dari mesin); alat pertanian, selain alat tangan
yang dioperasikan dengan tangan; alat potong pada mesin bubut; alat potong untuk digunakan dengan Mesin Perkakas; alat
tambahan penyedot debu untuk menyebarkan parfum dan disinfektan; alat untuk membuat bir di bawah tekanan; alat untuk
membuat pelat cetak; alat untuk mendinginkan gas di antara kompresi berurutan, terutama dalam mesin kendaraan
supercharged (inter cooler), yaitu, bagian-bagian mesin kendaraan yang terdiri dari penukar panas untuk pendingin udara
dalam mesin kendaraan; alat untuk pembuat rute dan CNC; alat untuk pemesinan pelat cetak; alat-alat listrik; alat-alat listrik
yang dioperasikan; alat-alat listrik yang dioperasikan dijual di pra-diisi tas perkakas; alat-alat listrik yang dioperasikan udara;
alat-alat pneumatik; alat-alat tangan listrik dan pneumatik; aparatur mengangkat; aparatus kontrol mekanik untuk alat mesin;
aparatus listrik untuk plastik penyegelan [kemasan]; aparatus pengerjaan pengeringan untuk digunakan pada bendungan
timbunan isi bumi, kolam pengendapan,  kolam air mentah dan sungai; aparatus untuk mengekstrasi cairan untuk digunakan
dalam pertambangan, pertanian, konstruksi, pemadam kebakaran dan desalinasi (mesin); aparatus untuk mengekstrasi cairan
untuk mengekstrasi cairan dari tempat besar berisi cairan, bendungan, sungai dan kolam (mesin); bagian logam dan aksesori
untuk katup, yaitu kit segel yang terdiri dari bantalan dan segel, trim aliran dan aktuator; bagian logam dan aksesori untuk
pentil, yaitu kit segel yang terdiri dari bantalan dan segel, trim aliran dan aktuator; bagian-bagian dan perlengkapan-
perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps), yaitu pompa-pompa ember (bucket pumps),
pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-rakitan selang (hose assemblies), dan
pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan yang terkait seperti silinder-silinder, o-
ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar, filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan
(retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan, barel-barel, gagang-gagang, kepala-
kepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston, selang-selang; bajak yang ditarik
traktor; baler jerami yang ditarik traktor; ban berjalan; bangku gergaji [bagian dari mesin]; bangku melihat menjadi bagian dari
mesin; bantalan mesin; bantalan poros [bagian dari mesin]; bantalan rem, selain untuk kendaraan; bantalan rol; bantalan rol
untuk mesin; bantalan self-oiling; bantalan vakum untuk mesin pompa vakum; batu aerasi udara akuarium [pompa]; bensin
meteran pompa; bensin pompa untuk stasiun layanan; berkas elektron pengelasan robot; bit alat untuk mesin; bit alat untuk
mesin pengerjaan logam; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang; bit pertambangan; blender bar, listrik;
blender makanan yang dioperasikan dengan listrik dan daya; blender makanan, listrik; blender makanan, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk keperluan industri; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender,
listrik, untuk persiapan makanan; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman; blender, listrik, untuk persiapan
minuman; blower aliran aksial; blower daya untuk puing-puing rumput; blower menempa; blower salju; blower untuk digunakan
dengan sistem pengangkutan; boiler mesin uap; bongkar katup periksa untuk outlet kompresor udara; bor mesin mengasah;
bor palu; bor untuk penambangan; bros [alat mesin]; buah mesin cuci; busi pijar; busi pijar untuk mesin Diesel; busi untuk
mesin; busi untuk mesin kendaraan darat; busi untuk mesin otomotif; busi untuk mesin pembakaran internal; busi untuk mesin
pembakaran internal kendaraan; busur logam gas pengelasan robot; campuran bahan bakar dan udara regulator menjadi
bagian dari mesin pembakaran internal; cetakan [bagian mesin]; cetakan menjadi bagian dari mesin untuk digunakan dalam
pembuatan barang karet; cetakan menjadi bagian dari mesin untuk pengolahan plastik; cetakan penempaan; cetakan sepatu
menjadi bagian dari mesin; collet untuk alat-alat listrik; de-aerator untuk air umpan; diafragma pompa; difusi untuk pompa;
dinamo mesin jahit; dispenser pita perekat [mesin]; distributor pupuk traktor-ditarik; ekstensi bar untuk alat-alat listrik;
ekstraktor jus dioperasikan listrik dan daya untuk buah; ekstraktor jus, listrik; elektroda grafit untuk las busur listrik mesin;
elektroda untuk mesin las; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu, pendingin oli untuk mesin; extractors tumpukan;
extractors untuk tambang; filter debu dan kantong untuk penyedot debu; filter debu untuk pembersih vakum; fluks buang biji
las robot; freewheels, selain untuk kendaraan darat; garu jerami yang ditarik traktor; garu yang ditarik traktor; gas aktif logam
las robot; generator-generator nitrogen untuk solder-solder besi listrik; gergaji ubin [alat-alat listrik]; gigi pemotong [peralatan
mesin]; gigi pompa oli; gigi untuk pintu gerbang (bagian dari mesin); gunting [mesin]; gunting pagar, listrik; gunting pneumatik;
gunting, listrik; helikopter bawang putih, listrik; helikopter makanan, listrik; hidrogen dispensing pompa untuk stasiun layanan;
impeler pompa ( impellers); impeller pompa; ink jet mencetak mesin untuk tekstil; inkubator untuk telur; instalasi pengemasan;
intaglio mesin cetak; jalan mesin menyapu, self-propelled; jig-gergaji [alat-alat listrik]; jus buah extractors, listrik; kabel busi
untuk mesin pembakaran internal; kantong kertas untuk penyedot debu; kantong plastik untuk penyedot debu; katup [bagian
pompa]; katup kontrol inlet otomatis untuk reciprocating kompresor udara; katup kontrol pompa; katup menjadi bagian dari
pompa; katup penurun tekanan [bagian mesin]; katup tekanan [bagian mesin]; katup tekanan balik menjadi bagian dari mesin;
katup tekanan hidrolik; katup tekanan menjadi bagian dari mesin; katup untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat
penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; keling senjata [alat-alat listrik]; kepala silinder
untuk mesin; keran [Mesin Perkakas]; keranjang perkakas untuk mesin pencuci piring; kereta api gerobak lift; ketel uap
[bagian-bagian mesin]; kincir angin; kit pompa; knife grinding machines; kompresor [mesin]; kompresor aliran aksial;
kompresor bolak-balik; kompresor elektronik untuk kendaraan hibrid atau kendaraan elektrik; kompresor listrik; kompresor
menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kompresor putar; kompresor sentrifugal; kompresor udara; kompresor udara
untuk kendaraan; kompresor untuk lemari es; kompresor untuk mesin; kompresor untuk mesin penurun kelembaban;
kompresor untuk pendingin udara; kondensor uap [bagian-bagian mesin]; kopling modular untuk peralatan mesin; kopling
pengaman untuk mesin; kopling untuk Mesin Perkakas; kotak untuk matriks [pencetakan]; lantai Pemoles; lantai Pemoles
robot; latihan [alat-alat listrik]; latihan perkusi palu genggam; latihan untuk industri pertambangan; lift kapal; lift mekanik untuk
bergerak, parkir dan menyimpan kendaraan darat; lift mobil; listrik las busur mesin; listrik pompa untuk akuarium; listrik pompa
untuk kolam renang; logam lembam gas las robot; mata bor karbid untuk membuat lubang; mata widia digunakan dengan
Mesin Perkakas; matriks untuk percetakan; meja gergaji; meja untuk mesin; mekanisme pembukaan listrik untuk jendela
kendaraan; memacu blok katrol roda [bagian-bagian mesin]; memiringkan palu; mencetak kepala untuk mesin cetak industri;
menekan buah, listrik, untuk keperluan industri; menekan ekstrusi logam; menekan filter untuk pengolahan kimia; menekan
kayu lapis; menekan klise foto cetak; menekan laundry; menekan laundry [mesin untuk keperluan industri]; menekan mekanik;
menekan meninju; menekan meninju untuk pengerjaan logam; menekan mesin industri; menekan molding; menekan pakan
ternak; menekan proses kimia; menekan setrika [mesin untuk keperluan industri]; menekan smoothing; mengangkat instalasi
untuk pengangkutan orang dan barang; mengangkat jack, selain tangan dioperasikan; mesin  gergaji yang membuat potongan
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pada berbagai sudut dan kemiringan; mesin aerasi; mesin bertiup  untuk kompresi, mengisap dan membawa biji-bijian; mesin
bor [mesin]; mesin bordir; mesin bordir komputer; mesin bubut [mesin alat]; mesin cetak; mesin cetak  untuk mencetak
kemasan; mesin cetak digital; mesin cetak digital untuk industri tekstil; mesin cetak digital untuk keperluan industri; mesin
cetak digital untuk mendekorasi kaleng minuman; mesin cetak digital untuk permukaan keramik; mesin cetak flexographic;
mesin cetak industri; mesin cetak injeksi; mesin cetak inkjet industri; mesin cetak kompresi; mesin cetak kosong; mesin cetak
label industri; mesin cetak label untuk keperluan industri; mesin cetak offset; mesin cetak pelet kayu untuk bahan bakar; mesin
cetak planographic; mesin cetak rotary; mesin cetak silkscreen; mesin cetak tipografi; mesin chipping kayu; mesin cuci
[laundry]; mesin cuci ac (ac washer); mesin cuci botol; mesin cuci karpet; mesin cuci kendaraan; mesin cuci listrik; mesin cuci
mobil; mesin cuci pakaian; mesin cuci piring untuk digunakan pada  bak cuci; mesin cuci sayur [mesin]; mesin cuci tekanan
tinggi; mesin cuci tekstil; mesin cuci tekstil untuk keperluan industri; mesin cuci untuk rantai; mesin daging mengiris; mesin dan
alat fusi untuk melebur dan menyambung ke pipa plastik; mesin dan alat pengerjaan logam; mesin dan alat untuk industri
tekstil; mesin dan peralatan mesin; mesin dan peralatan pertambangan; mesin dispensing, selain mesin penjual; mesin dry
cleaning termasuk mesin dry cleaning yang diletakakn dimeja; mesin gambar kawat; mesin gergaji pita; mesin gerinda putar;
mesin industri penyaringan getaran untuk memisahkan bahan basah dan kering; mesin inflasi ban yang dioperasikan secara
pneumatic; mesin jahit; mesin jahit bartack; mesin jahit biasa; mesin jahit corong; mesin jahit garment; mesin jahit gulung;
mesin jahit industri; mesin jahit jarum II; mesin jahit kulit; mesin jahit langkah 3; mesin jahit overdeck; mesin jahit untuk
keperluan rumah tangga; mesin jahit walking foot; mesin jahit, listrik; mesin kawat ekstrusi; mesin kemasan; mesin kemasan
vakum; mesin las Inverter; mesin las gas; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik; mesin mengasah; mesin
menyapu jalan; mesin pelubang; mesin pembangunan jalan; mesin pembersih isap [pembersih vakum]; mesin pembersih uap;
mesin pembersih uap dalam sifat pel uap; mesin pembersih untuk kolam; mesin pembuat kawat; mesin pembuat lobang
logam; mesin pembuat roti bun kukus; mesin pemoles; mesin pemoles bagian sudut; mesin pemoles beras; mesin pemoles
lilin, listrik; mesin pemoles lilin, listrik, untuk keperluan industri; mesin pemoles lilin, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
mesin pemotong daging; mesin pemotong daging untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong daging, listrik; mesin
pemotong daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong oksiasetlin; mesin pemotong plasma; mesin
pemotong rumput traktor; mesin pemotong, pencacah dan pengiris makanan untuk keperluan industri; mesin pemukul; mesin
penambangan laut dalam; mesin penanam rotari [mesin]; mesin penanganan material, yaitu, sistem penghilangan filter yang
terdiri dari pelat angkat, umban dan tambatan yang digunakan dalam pengoperasian minyak dan gas lepas pantai; mesin
pencacah kompos; mesin pencampur aspal[mesin]; mesin pencampur karet; mesin pencampur makanan untuk keperluan
industri; mesin pencampur untuk pemrosesan kimia; mesin pencampuran; mesin pencampuran mekanik; mesin pencelupan
tekstil; mesin pencetakan format ink jet besar untuk tekstil; mesin pencuci piring; mesin pencuci piring termasuk mesin pencuci
piring dimeja; mesin pencuci piring untuk keperluan industri; mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga; mesin
pencuci piring untuk restoran; mesin penekan tekstil; mesin penerbangan; mesin pengaduk semen [mesin]; mesin
pengamplasan orbital; mesin pengangkut untuk pelat cetak; mesin pengasah; mesin pengaturan tipe [pencetakan]; mesin
pengeluaran (barang) kemasan; mesin pengepres pakaian; mesin pengepres pakaian, listrik; mesin penggiling; mesin
penggiling dengan roda gigi bevel spiral; mesin penggiling internal yang; mesin penggiling kayu; mesin penggiling sentrifugal;
mesin penggiling uap; mesin penggiling untuk keperluan industri; mesin penggiling untuk pengerjaan logam; mesin
penggulung kabel plastik; mesin pengolahan daging; mesin penjual otomatis untuk mengeluarkan minuman; mesin penjual
otomatis untuk pengeluaran minuman; mesin penuai traktor-ditarik; mesin penyemprot air; mesin pisau penajaman; mesin
pompa angin (instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin press besi untuk pakaian; mesin press setrika pakaian; mesin puting beliung;
mesin rel-peletakan; mesin scutching untuk industri tekstil; mesin setrika; mesin tekanan cuci; mesin tentering tekstil; mesin
terbang-roda; mesin tidur siang untuk industri tekstil; mesin turbojet untuk pesawat terbang; mesin turboprop untuk pesawat
terbang; mesin uap; mesin untuk cetak timbul; mesin untuk cuci periuk; mesin untuk industri tekstil; mesin untuk kendaraan
bantalan udara; mesin untuk membersihkan permukaan menggunakan air bertekanan tinggi; mesin untuk membuat artikel
tekstil; mesin untuk membuat karton bergelombang; mesin untuk mengemas makanan; mesin untuk pembuatan bahan
kemasan; mesin untuk pembuatan kawat dan kabel listrik; mesin untuk pengolahan pencetakan pelat; mesin untuk persiapan
pelat cetak; mesin untuk produksi material pengemasan; mesin untuk telur cuci ulat; mesin yang dioperasikan untuk
menentukan ketetapan letak untuk mengontrol komputer penomoran mesin yang digunakan menempatkan posisi yang tepat;
mesin, mesin perkakas, peralatan yang dioperasikan daya; mesin, peralatan dan peralatan untuk digunakan di ladang minyak
dan gas; mesin-mesin makanan pencampuran untuk penggunaan komersial; mixer [mesin]; mixer dapur, listrik; mixer
genggam listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer makanan industri [mesin];
mixer makanan, listrik; mixer makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
motor mesin jahit; multi-tujuan mesin cuci tekanan tinggi; notchers [mesin alat]; nozel isap untuk penyedot debu; nozel untuk
pembersih vakum; obor las; obor las, dioperasikan dengan gas; obor las, listrik; operator gerbang listrik; oxyfuel pengelasan
robot; pahat untuk mesin; pakai piring untuk mesin; pakan mesin penggiling; pakan pencampuran mesin [pakan mixer]; palu
[bagian mesin]; palu bor listrik yang dioperasikan; palu hidrolik; palu latihan; palu latihan perkusi; palu listrik; palu
pembongkaran; palu pneumatik; palu putar, listrik; parket lilin-Pemoles, listrik; pedal drive untuk mesin jahit; pel uap; pel uap,
listrik; pel uap, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pelat cetak flexographic; pelat cetak litograf; pelat cetakan; pelepasan
dan pemasangan perangkat ban otomatis; pelumas pompa; pemanen yang ditarik traktor; pemangkas lindung nilai [mesin];
pemangkas lindung nilai, listrik; pemangkas pagar rumput listrik; pemangkas rumput, listrik; pemangkas tali untuk penggunaan
di taman; pembersih dan penyapu kolam renang; pembersih lantai robotik; pembersih uap multi-tujuan; pembersih uap untuk
keperluan rumah tangga; pembersih udara [bagian-bagian mesin]; pembersih vakum basah dan kering; pembersih vakum
didukung oleh baterai yang dapat diisi ulang; pembersih vakum genggam; pembersih vakum listrik; pembersih vakum listrik
untuk keperluan industri; pembersih vakum listrik untuk keperluan rumah tangga; pembersih vakum pusat; pembersih vakum
ransel; pembersih vakum robot; pembersih vakum siklon; pembersih vakum tabung; pembersih vakum tanpa kabel; pembersih
vakum tegak; pembersih-pembersih untuk menyolder ujung-ujung besi; pembuat smoothie, listrik; pembudidaya bermotor;
pembudidaya pertanian; pembuka kaleng listrik; pembuka kaleng, listrik; pembuka pintu hidrolik dan penutup [bagian mesin];
pembuka pintu, hidrolik; pembuka pintu, listrik; pembuka pintu, pneumatik; pemburu [Mesin Perkakas]; pemegang alat mesin;
pemisah uap / minyak; pemoles sepatu, listrik; pemotong benang milling [Mesin Perkakas]; pemotong daging [mesin];
pemotong daging listrik untuk keperluan rumah tangga; pemotong daging, listrik; pemotong daging, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; pemotong lubang; penajam gunting, listrik; penajam pisau, listrik; pencabik untuk excavator; pencetak kartu
kredit yang dioperasikan dengan listrik dan daya; pencetak kartu pembayaran yang dioperasikan dengan listrik dan daya;
pencetakan mesin untuk digunakan dengan keramik; pencetakan mesin untuk digunakan dengan tekstil; pencetakan mesin
untuk digunakan pada lembaran logam; pencetakan piring, tidak peka; pencetakan rol untuk mesin; pencetakan silinder;
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pendingin minyak untuk motor dan mesin; pendinginan sel bahan bakar pompa untuk digunakan dalam aplikasi ruang
angkasa; pendinginan sel bahan bakar pompa untuk digunakan dalam kendaraan; penekan [mesin untuk keperluan industri];
penekan anggur; pengangkat mekanis dan hidrolik; pengecil tekanan [bagian mesin]; pengecil tekanan menjadi bagian dari
mesin; pengepres buah, listrik; pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengepres hidrolik; pengepres hidrolik
untuk pengerjaan logam; penggerak bantuan listrik dan penggerak utama listrik untuk kendaraan, termasuk sensor, kontrol
dan peralatan switching; penggerak bantuan listrik dan penggerak utama listrik untuk peralatan seluler menggunakan sensor,
kontrol dan peralatan  switching; penggerak dan perangkat listrik untuk kontrol dan pengoperasian peralatan pendingin udara,
sistem ventilasi, penyediaan hidro-teknologi dan peralatan distribusi, kompresor, peralatan vakum dan pendingin, termasuk
peralatan kontrol dan peralatan pengukur; penggerak mula (prime movers) bukan elektrik, bukan untuk kendaraan darat
(selain "pembangkit listrik tenaga air" dan "pembangkit listrik tenaga angin"); penggerek tambang; penggiling daging, listrik;
penggiling daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengiris keju [mesin]; pengisian bahan bakar hidrogen pompa untuk
stasiun rumah; pengolah daging robot; pengolah tanah [mesin]; pengontrol-pengontrol suhu untuk solder-solder besi listrik,
peralatan penyolderan listrik dan alat-alat listrik untuk melepas bagian-bagian/komponen-komponen elektronik; pengontrol-
pengontrol suhu untuk solder-solder besi listrik, peralatan penyolderan listrik dan alat-alat listrik untuk melepas listrik.;
pengumpan kertas [mencetak]; pengupas bawang putih, listrik; pengupas buah listrik; pengupas buah, listrik; pengupas
kentang, listrik; pengupas sayuran, listrik; pentil untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan,lubang besar,
dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; penyapu jalan [mesin]; penyapu listrik; penyapu tanpa kabel; penyapu, listrik;
penyebar pupuk traktor-ditarik; penyedot debu; penyedot debu basah; penyedot debu untuk keperluan industri; penyedot debu
untuk keperluan rumah tangga; penyedot debu untuk mobil; penyedot debu untuk penggunaan komersial; peralatan mekanik
untuk industri keramik (termasuk mesin keramik untuk bangunan); peralatan mesin; peralatan mesin computer numerical
control [CNC] untuk mesin pengepakan; peralatan mesin jahit; peralatan mesin untuk logam bekerja; peralatan mesin untuk
mengolah produk-produk plastik setengah jadi; peralatan mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur, tidak termasuk
perkakas untuk produksi suku cadang otomotif, komponen, rakitan, sistem bodi, dan sistem sasis; peralatan mesin untuk putus
materi permukaan jalan; peralatan pembersih menggunakan uap; peralatan pengelasan, dioperasikan dengan gas; peralatan
tinta untuk mesin cetak; perangkap uap; perangkat drive yang elektromekanis untuk membuka dan menutup pintu kendaraan;
perangkat penahan untuk peralatan mesin; peredam tekanan [bagian-bagian mesin]; perkakas dan perlengkapan untuk mesin
jahit; perkakas pengangkutan [pertambangan]; pintu lift; piring berlubang menjadi bagian dari mesin untuk menyortir bahan;
piring kecepatan proyeksi; piring mesin geser; pisau frais [peralatan mesin]; pisau mesin penggiling; piston untuk kompresor;
piston untuk silinder; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin]; pompa [mesin] untuk industri minuman; pompa
aerasi untuk akuarium; pompa air bensin; pompa air dc; pompa air diesel; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi;
pompa air untuk kolam renang; pompa air untuk mandi; pompa air untuk mesin kendaraan darat; pompa air untuk mesin
pancang; pompa air untuk motor dan mesin; pompa air untuk pemandian pusaran air; pompa air untuk pemandian spa; pompa
air untuk unit penyaringan air; pompa akuarium; pompa aliran aksial; pompa bah; pompa bahan bakar untuk mesin; pompa
bahan bakar untuk mesin kendaraan darat; pompa bahan bakar untuk stasiun layanan; pompa bahan bakar yang dapat
mengatur sendiri; pompa bir; pompa celup dc; pompa celup listrik; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor
dan mesin; pompa diesel; pompa hidrolik; pompa hidrolik untuk excavator; pompa hisap; pompa kincir angin; pompa lobus
putar; pompa lumpur; pompa macerator; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa meteran sentrifugal;
pompa minyak untuk mesin kendaraan darat; pompa multiphase sekrup; pompa oli motor (untuk kendaraan bermotor); pompa
pemulihan refrigeran; pompa pendingin untuk kendaraan sel bahan bakar; pompa pengeluaran bahan bakar untuk stasiun
pengisian (bahan bakar); pompa pengisian bahan bakar hidrogen untuk stasiun pengisian (bahan bakar); pompa pneumatik;
pompa putar; pompa resirkulasi air yang digunakan terutama untuk kolam renang dan spa; pompa saringan; pompa
sentrifugal; pompa sirkulasi; pompa submersible; pompa sumur submersible; pompa tekanan tinggi; pompa turbin regeneratif;
pompa turbin vertikal; pompa udara [instalasi garasi]; pompa udara akuarium; pompa udara bertekanan; pompa udara
elektronik terkompresi; pompa udara terkompresi; pompa udara untuk akuarium; pompa ulir; pompa untuk berenang melawan
arus; pompa untuk ekstraksi gas [mesin]; pompa untuk instalasi pemanas; pompa untuk mengaerasi akuarium dalam ruangan;
pompa untuk mesin kendaraan darat; pompa untuk mesin pendingin; pompa vakum; pompa vakum [mesin]; pompa vakum
bolak-balik; pompa volume yang dikontrol; pompa, listrik; poros untuk pompa; pukulan untuk mesin meninju; radiator
[pendinginan] untuk motor dan mesin; rak pencuci piring [bagian dari mesin pencuci piring]; reamers menjadi alat mesin;
regulator [bagian mesin]; regulator air umpan [mesin]; regulator menjadi bagian dari mesin; regulator tekanan [bagian mesin];
regulator tekanan menjadi bagian dari mesin; resistensi las robot; reverse osmosis pompa; robot industri untuk menjahit; robot
industri untuk mesin dan peralatan mesin; robot industri untuk pengelasan; robot industri untuk peralatan mesin; robot las
busur logam terlindung; robot las busur terendam; robot pemotongan plasma; robot pengelasan busur; robot pengelasan laser;
robot pengelasan orbital; robot penutup/ penyegel; roda abrasif untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya; roda berputar;
roda cacing untuk mesin; roda gesekan untuk mesin; roda gigi menjadi bagian dari mesin; roda gigi untuk mesin; roda gila
mesin mobil; roda kawat untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya; roda mahkota menjadi bagian dari mesin; roda mesin;
roda tembikar; rol penarik traktor; rol untuk mesin cetak rotary; roll pengiling silinder; rotary blower; rumah bantalan untuk
mesin; rumit mesin penggiling; rumput pemangkas, listrik; sabuk konveyor wire mesh; sabuk pengaman untuk penyedot debu;
saluran minyak pompa; sangkar bantalan menjadi bagian-bagian mesin; sealer vakum listrik makanan; seeder siaran traktor-
ditarik; selang penyedot debu; selubung pompa untuk aparatus mengekstrasi cairan dan aparatus mengeringkan (mesin);
senjata [alat menggunakan bahan peledak]; sepatu mesin jahit; servomotors untuk mesin jahit; setrika menekan; setrika robot;
setrika uap putar, portable, untuk kain; sikat kawat [bagian dari mesin]; sikat untuk penyedot debu; silinder mesin untuk
kendaraan; silinder mesin untuk kendaraan darat; silinder untuk mesin; silinder untuk motor dan mesin; sistem buka tutup pintu
listrik; sistem larutan oksigen, yaitu, pompa akuarium yang menghasilkan air teroksigenasi dengan densitas tinggi; sistem lift
buatan untuk digunakan di dalam sumur minyak dan gas serta komponennya; sistem operasi elektro-magnetik untuk tujuan
pembangkitan yang meliputi penyediaan ke sistem kelistrikan kendaraan dan operasi motor terhenti dan selama fase
akselerasi; sistem operasi elektromagnetik untuk pembatasan getaran mekanis; slicers makanan, listrik; solder besi,
dioperasikan dengan gas; solder besi, listrik; switch tekanan menjadi bagian dari mesin; tabel lift hidrolik; tambour untuk mesin
bordir; tangga; tas alat, diisi dengan alat yang dioperasikan dengan daya; tas pengganti kertas untuk pembersih vakum; tas
penyedot debu; tekanan mengurangi katup menjadi bagian dari aparat kriogenik [mesin]; tekanan tinggi pompa untuk instalasi
cuci; tepi rumput pemangkas [mesin]; tepung pabrik mesin; tinta peralatan untuk mencetak blok; toolholder untuk mesin
pengerjaan logam [bagian-bagian mesin]; traktor rumput; transduser tekanan menjadi bagian dari mesin; trek karet menjadi
bagian dari perayap di mesin penyapu jalan; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertambangan; trek karet untuk
mesin pertambangan crawler; tungsten arc gas las robot; turbin uap, selain untuk kendaraan darat; turbin udara untuk pesawat
terbang; turbin, kompresor, katup, pompa sentrifugal, dan peralatan terkait dalam bidang minyak dan gas, jalur pipa minyak
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dan gas, petrokimia dan industri.; turbocompresor; tutup busi; tympans [bagian dari mesin cetak]; unit kipas angin listrik untuk
pembersih vakum; unit pembersih ultrasonik elektronik; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol suhu dalam
sifat mesin penjual otomatis===
===AIat pendeteksi laser; Alat pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat
pendeteksi dari logam untuk keperluan industri atau militer; Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat
pengontrol dan pengatur daya; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan
elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengontrol dan
pengatur suhu; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan pengujian beban elektronik DC; Alat
pengukur kelembaban; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat untuk
menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol (Inkubator); Alat untuk menguji / mengukur kadar N, P, K,
bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah, pupuk, dan tanaman (Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk
menguji / mengukur kandungan nitrogen, klorofil, suhu pada daun, dan kelembaban pada daun (Plant Nutrition Analyzer); Alat
untuk mengukur dan merekam beberapa parameter cuaca / iklim mikro di suatu lokasi secara terus menerus untuk jangka
waktu yang lama (Microclimate Information Collector); Alat untuk mengukur transmitansi, reflektansi dan absorbsi dari cuplikan
sebagai fungsi dari panjang gelombang di daerah ultraviolet dan daerah tampak (UV-VIS Spectrophotometer); Analisis
fluoresensi sinar-X; Aparatus dan instrumen, semua untuk memproses, menyimpan, memperoleh kembali, transmisi,
menampilkan, input, output, pengkompresan, pendekompresan, memodifikasi, menyiarkan dan mencetak data; Aplikasi mesin
kasir online (Program computer); Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan
berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat
lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri, navigasi,
mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak digunakan
untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana
kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi
sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun
otomatis; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin, otomatisasi
proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi pengetahuan, robotik, drone, dan
kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan
komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon selular dan tablet untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer
yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna
kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu
kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh,
yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call
center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan
bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan,
menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan
alat konverter mata uang; Bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai,
tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung; Batang tubuh untuk mikroskop (tabung lensa), bukan untuk keperluan medis;
Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk traktor beroda; CD-
ROM yang berisi direktori telepon elektronik; Cermin reflektif untuk mencegah kecelakaan; Die prosesor kemasan dan casing;
Disk audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Dudukan mikroskop
operasi/bedah, bukan untuk keperluan medis; Film sinar-X, terbuka; Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; Gerbang
Internet of Things [IoT]; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu kabel, antena,
tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Inverter; Inverter AC / DC; Inverter DC /
AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jam tangan pintar yang digunakan
pada pergelangan tangan yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar yang menampilkan,
mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi; Kabel Listrik Untuk Pertambangan; Kabinet
Pelindung Biologis; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata untuk pengendara motor; Kamera cetak digital;
Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus kapasitif untuk
perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer tablet, sandaran
tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Komponen-komponen elektronik,
perangkat, dan sistem yang memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan,
keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya,
yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer; Komputer
dan sistem operasi komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat
antena tak berawak, dan drone; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Kotak untuk pengeras suara; Kotak yang dilengkapi
dengan peralatan pembedahan (mikroskopi), bukan untuk keperluan medis; Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer);
Laser bukan untuk penggunaan medis, mikroskop; Meja kerja steris untuk Penanaman; Mesin cetak dokumen yang digunakan
dengan komputer; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Modul-modul untuk pembangkit daya fotovoltaik; Otomatisasi dan
kontrol perangkat lunak dan sistem otomatisasi untuk pengoperasian yang memanfaatkan sistem pendingin berbasis air/fluida
dan menganalisis data kinerja operasional berbasis sistem dan data lingkungan untuk menyesuaikan laju aliran, tekanan dan
suhu air/fluida dalam sistem untuk kinerja yang optimal; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api
untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu,
sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard drive;
Pena untuk layar sentuh; Penganalisa kelembaban; Pengendali jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
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air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengukur tekanan sensor level meter
tangki air; Pengukur waktu dan alat pengaturan; Pensil pengetesan (pensil uji) untuk elektrik; Penutup untuk telepon;
Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam dan
menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact; Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota
badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan
layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-
komputer tablet dan komputer-komputer yang portabel; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang
digunakan pada topi keras dan helm pengaman; Peralatan komunikasi gelombang mikro; Peralatan penghasil suara dan
peredam suara elektronik, penghasil peredam kebisingan, dan unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara,
yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menghasilkan suara,
menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan meredam suara; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu
plastik; Peralatan telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide terintegrasi
berbasis kuarsa; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menangkap, menyimpan,  mengakses,  menampilkan,
berbagi, meringkaskan,  memindahkan, dan mengelola  berkas-berkas  digital dibidang  genomik; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer area lokal dan luas;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk merekam, memproses, menerima, mereproduksi, transmisi,
memodifikasi, pengkompresan, pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan meningkatkan suara, gambar, grafik, dan
data; Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith
tinggi; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan
telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu,
unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras yang
menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat komunikasi yang
portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital
assistants [PDA]; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk
mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu,
unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer pengenalan pola;
Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang bisnis percetakan;
Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan
pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu perangkat lunak untuk secara proaktif
menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai cara untuk membantu pengguna
memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, dan menyediakan
penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan penyediaan informasi terkait
lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer untuk sistem pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-
pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam yang
menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan
permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains;
Perangkat lunak offline yang dapat diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup; Perangkat
lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan
dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam mesin
pengemasan dan mesin pengisian; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan (cloud) untuk digunakan berhubungan dengan
solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk
memahat; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk pemodelan;
Perangkat lunak pengelolaan rantai pasokan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir
atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak server cloud (awan) untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan
integrasi terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (&
streaming connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared,
Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket,  Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara
otomatis, Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor lot system; Perangkat lunak untuk digunakan
dalam industri pengemasan; Perangkat lunak untuk digunakan dalam otomatisasi proses pengemasan dan proses pengisian;
Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat, urutan, ulasan,
rujukan dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga
pemerintah, taman dan tempat rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat pemantauan untuk
mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat aktivitas fisik dan / atau periode ketidakaktifan fisik dan / atau
langkah berjalan atau berlari dan / atau jarak yang dicakup selama pelatihan dan / atau tingkat pelatihan dibandingkan dengan
tujuan pelatihan dan / atau kalori yang terbakar dan / atau tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya dan / atau
kualitas istirahat dan pola tidur; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi,
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set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi
komputer untuk digunakan di telepon genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk
memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan
mesin dan mengakses, mengelola dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem
kontrol iklim dan fungsi kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas untuk
perekaman, transmisi, penerimaan, pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data analisi dan
pencetakan suara, gambar imaji dan/atau data; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan,
mengelola, mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten
digital pribadi, serta jaringan komputer internal dan global; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu
dan antar organisasi; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game yang telah direkam; Platform
arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server
pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-
penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Power bank portabel; Printer digital
berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer berwarna; Probe untuk penguji
sirkuit terpadu, semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen  elektronik, elektronik opto, fotonik, dan penguji
skala nano, sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang berfungsi untuk
menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan atau keduanya,
mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer
dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk
peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler,
pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi ke port yang
memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan
sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port non-resiprokal
yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port non-resiprokal
di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas dioda terpadu,
sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol
sinyal; Proyektor-proyektor multimedia untuk home theaters; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran
hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu
pengetahuan,  penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Pusat sensor untuk pertanian; Rotator untuk laboratorium;
Sensor  alarm  pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman,
sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat telepon; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel;
Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan,
keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya,
yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Sistem komponen
audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara
speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat
endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja
konferensi, yang semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem pencetakan;
Suplai daya bebas gangguan; TESPEN; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tampilan virtual dan tampilan
penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan headset;
Telepon portabel; Terminal komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau peranti lunak komputer untuk menyediakan
video, audio, data, permainan video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi; Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan
diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan fitness; Timbangan gantung [timbangan tuas];
Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi; Timbangan compact (kecil); Transponder-
transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi komersial secara
elektronik; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; adapter jaringan komputer; adaptor kartu komputer;
adaptor telepon; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan
sarung earphone (earphone cases); aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan
headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam,
yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone; aktuator
otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi
sensor suhu; aktuator pembangkit pulsa; alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alat analisis kelembaban kulit,
bukan untuk keperluan medis; alat bantu pernapasan bawah air; alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu
pernapasan buatan; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; alat bantu pernapasan, kecuali untuk pernapasan
buatan; alat cetak biru; alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen
untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop probe; alat dan instrumen untuk
mikroskop; alat dan instrumen untuk pemindaian mikroskop ion; alat difraksi [mikroskop]; alat informasi yang berdiri sendiri,
yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk menyediakan jasa
pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu
telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses
janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi
restoran, perjalanan, dan hotel; alat input komputer; alat kaca untuk cetakan foto; alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem
home theatre, dan sistem hiburan; alat kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat
pembersih lensa kontak; alat pencampur suara; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat penerima telepon; alat
penerima televisi dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; alat penganalisa fluoresensi untuk protein,
bukan untuk keperluan medis; alat pengapung renang untuk keperluan keamanan; alat pengatur suhu air; alat pengembangan
perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengering untuk cetakan foto; alat pengolah data dan
komputer; alat pengontrol (termostat)   ; alat pengukur tekanan; alat penyeimbang; alat perekam tekanan; alat pertukaran
telepon elektronik; alat transmisi telepon; alat uji dan pengukuran, yaitu satu kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal dan
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penganalisis sinyal untuk menguji disain dan alat komunikasi nirkabel dan gelombang mikro; alat uji untuk menguji papan
sirkuit cetak; alat untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon
monoksida menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; antarmuka
untuk komputer; aparat pemantauan keamanan listrik untuk digunakan di bidang otomotif; aparatus (termasuk perangkat keras
komputer dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan,
menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aparatus dan
instrumen penimbang; aparatus dan instrumen penimbang untuk unit standar; aparatus dan penerima telepon; aparatus
peralihan telepon digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan,
perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan rekomendasi pada
daftar real estat liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang hiburan, perjalanan,
pariwisata, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi,
perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari
komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk
merekam data mengemudi, menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan
kendaraan, pengiriman pengingat pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan
informasi keselamatan pengemudi [sehubungan dengan otomobi]; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman
dan pembayaran; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi;
apron bahan bakar; aturan bevel; balancers penguat ganda; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast untuk
lampu neon; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung sunglass; bantalan hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk
kacamata hitam; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan pendingin komputer notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk
smartphone; bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung olahraga; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk
helm olahraga pelindung; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bantalan telinga untuk earphone; bantalan telinga untuk
headphone; barel lensa untuk mikroskop; baterai untuk alat bantu dengar; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh
pengendara bermotor supaya terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan
keselamatan; berenang mengapung untuk tujuan keamanan; bevel; bevel geser; biomikroskop; boneka resusitasi [alat
pengajaran]; buffer komputer; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; case diadaptasi untuk komputer;
case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; cermin inspeksi; cermin inspeksi
teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin optik; cermin untuk memeriksa pekerjaan; cetakan holografik; chip komputer;
chipset komputer; chipset komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; colokan
dan soket listrik; colokan indikator tekanan untuk katup; colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik;
colokan pisang; colokan tahan debu untuk jack telepon seluler; colokan untuk mengisi daya perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; colokkan alat elektronik
untuk pengujian diagnostik kendaraan; cybergloves; cyclocomputers; database elektronik direkam pada media komputer;
detektor bug; detektor cacat ultrasonik; detektor frekuensi elektromagnetik [EMF]; detektor gas yang mudah terbakar elektronik
genggam; detektor gerak; detektor inframerah; detektor karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran;
detektor kebakaran dan asap; detektor koin palsu; detektor mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada
kendaraan; detektor panas; detektor penangkap elektron; detektor radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor
radon; detektor seismik; detektor ultrasonik; detektor untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; dialer telepon
elektronik; dialer telepon otomatis; disk game komputer; dispenser deterjen otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket
otomatis; drive dan driver disk komputer; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop;
dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan untuk telepon seluler;
duplikator piringan cakram (audio dan video); earphone untuk telepon seluler; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses
pembuatan baja; elektroda sel bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; film pelindung diadaptasi untuk layar
untuk komputer tablet; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; filter
gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan microwave; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk
digunakan dengan komputer tablet; filter layar untuk komputer dan televisi; filter masker pernapasan non medis; filter untuk
masker pernapasan non medis; filter untuk menekan gangguan radio; firmware komputer; flare jalan raya, tidak meledak atau
kembang api; frame monitor komputer; game komputer yang dapat diunduh; gelas ukur; gelas ukur polietilen; generator
gelombang elektromagnetik; generator jam untuk komputer; go / no-go plug gauges; grafik komputer yang dapat diunduh; hard
disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset telepon;
headset untuk telepon; heat sink untuk digunakan di komputer; helm las gelap otomatis; helm pengaman; hub jaringan
komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; indikator otomatis tekanan rendah di ban; indikator otomatis tekanan
rendah pada ban kendaraan; indikator tekanan; inkubator kelembaban konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator
suhu konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium;
instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu interferometer, transduser listrik dan transduser getaran; inverter [listrik];
inverter daya; inverter fotovoltaik; inverter surya; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; jangka lengkung;
jaring pengaman; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan kembali untuk penggunaan laboratorium; jas terbang tahan
api; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game; kabel komputer; kabel telepon; kabinet aliran
laminar untuk penggunaan laboratorium; kabinet untuk speaker; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia
realitas virtual, augmented reality; kacamata dan lensa pelindung dan pengaman; kacamata dan masker untuk perlindungan
terhadap debu; kacamata debu; kacamata kamera; kacamata las; kacamata pelindung; kacamata pelindung debu; kacamata
pelindung untuk anjing; kacamata pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pengaman;
kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata polarisasi; kacamata renang; kacamata renang dengan resep;
kacamata resep untuk berenang; kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam;
kacamata ski; kacamata terpolarisasi; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk
perlindungan terhadap debu; kacamata visi malam; kaliper geser; kaliper slide elektronik; kaliper untuk penggunaan
laboratorium; kalkulator meja elektronik; kamera tanpa cermin; kapasitor elektrolitik terpolarisasi yang elektroda anodanya
terbuat dari aluminium foil murni dengan permukaan terukir; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer;
kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak
terisi, untuk printer; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu antarmuka untuk komputer; kartu
komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer
portabel ke jaringan komputer; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan
identifikasi; kartu plug-in komputer; kartu telepon magnetik; kaset permainan
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komputer; kasing dan penutup untuk laptop; kasing untuk komputer tablet; katup otomatis untuk digunakan dalam minyak dan
gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; katup pengaman untuk penutup
aliran dalam konstruksi sumur [katup solenoid]; kawat telepon; kereta pengisian untuk tablet dan laptop; kerucut keamanan
jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer,
disk drive, dan hard drive; keypad komputer; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kit hands-free untuk
telepon; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer,
telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar,
earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; komponen elektronik untuk komputer;
komponen untuk komputer; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer; komputer desktop; komputer genggam;
komputer komunikasi; komputer laptop; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer
pribadi genggam; komputer seluler; komputer sepeda; komputer siklus; komputer super; komputer tablet; komputer tablet yang
dapat dilipat; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer yang bisa dipakai, smartphone, monitor, display,
perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat
perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi
transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan
rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank; kondensor mikroskop; konektor busi bulat; konektor listrik dan
elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler,
komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai,
jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box;
konektor plug-in; konektor steker; konverter tekanan-ke-arus; konverter untuk colokan listrik; kotak cabang [listrik]; kristal
galena [detektor]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; lampu mikroskop; lanyard
untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; laser untuk keperluan pengukuran dan aksesorisnya, yaitu kombinator laser
monolitik, kepala laser, beam splitter (pembagi cahaya), beam bender, beam translator, retro reflector, dudukan yang dapat
disesuaikan, cermin bidang, konverter cermin bidang, reflektor cermin bidang dan cermin putar; layar komputer; layar neon;
layar proyeksi; layar proyeksi untuk film sinematografi; layar sentuh interaktif; layar sentuh komputer; lemari pengaman
biologis untuk penggunaan laboratorium; lengan pelindung; lensa untuk mikroskop; lensa untuk topeng pelindung pekerja;
lubang intip [lensa pembesar] untuk pintu; manometer tekanan tinggi; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi
elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; masker anti polusi untuk bersepeda;
masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker pelindung; masker pelindung debu;
masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau
cedera; masker pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri;
masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling;
masker wajah penyelam; masker wajah untuk berenang; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker
untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja mixing digital; meja pencampuran audio; meja
pencampuran audio dan video; meja pencampuran video; meja rias (meja rias) dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang
sudah terpasang; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas
yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; memindai probe mikroskop; mengintensifkan layar untuk film sinar-X;
mengukur mangkuk; mengukur penguasa; mesin dan instrumen pengukur atau penguji untuk suhu, kelembapan dan tekanan
atmosfir; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin kartu untuk kantor; mesin kas, mesin hitung, peralatan
pemrosesan data, komputer; mesin kasir; mesin pelurusan roda kendaraan; mesin penagihan; mesin penimbang; mesin
penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin uji kompresi logam; mesin uji tekstil; mesin untuk mengembangkan film
sinematografi; meter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan gelombang mikro; meter gelombang elastis; meter
getaran; meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter pelurusan roda; meter untuk menguji kelembaban; meteran
tekanan; microchips [perangkat keras komputer]; mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED];
mikroskop elektron; mikroskop elektron transmisi; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop
stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron
microscope; mirror [optik]; mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mistar tukang kayu berlipat;
mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer mikrofon; mixer suara
dengan amplifier terintegrasi; mixer video; modul beban elektronik; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program
komputer]; monitor dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; monitor komputer; monitor layar komputer;
motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer;
mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; multiplexer divisi panjang gelombang; nada dering telepon yang dapat
diunduh; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; netbook
[komputer]; ohmmm; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; overdubber, yaitu, alat pencampur suara, stereo tuner,
mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam
pengelasan untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pengaman
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip
hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air;
pakaian untuk perlindungan terhadap api; panel kontrol untuk gerbang; panel surya untuk pembangkit listrik; panggilan
dekoratif untuk termostat; papan akselerator komputer; papan kabel dicetak multilayer; papan komputer; papan sirkuit
tercetak; papan sirkuit tercetak menggabungkan sirkuit terpadu; pasang adaptor; pasang pengukur; pelindung dan penutup
ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung gelombang; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan
untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan
untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar
laptop; pemancar telepon; pemandangan teleskopik untuk artileri; pembanding; pembatasan keamanan, selain untuk kursi
kendaraan dan peralatan olahraga; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter; pemindaian mikroskop
elektron; pena cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; pena layar sentuh; pendeteksi asap; pendeteksi
logam; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penekan lonjakan tegangan; penerima telepon; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; pengatur oksigen; pengatur panas; pengekangan keselamatan menjadi peralatan perlindungan jatuh untuk
menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali inverter digunakan dalam pembangkit listrik tenaga
surya; pengendali keyboard komputer.; pengeringan oven untuk penggunaan laboratorium; pengganti bantalan telinga untuk
headphone; penggaris [alat ukur]; penggaris dengan dua skala linier; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon;
pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengisi daya kompensasi baterai; penguasa lipat; penguasa yang membesar;
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pengukur celah busi; pengukur feeler busi; pengukur kedalaman telapak ban; pengukur ketebalan ultrasonik; pengukur
pelurusan roda; pengukur tekanan; pengukur tekanan angin; pengukur tekanan ban; penguncian listrik dan perangkat
pengaman; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup dekoratif, berbentuk, untuk detektor asap; penutup pengaman
untuk soket listrik; penutup piring dekoratif beralih, berbentuk; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk laptop; penutup
untuk penerima telepon; penyangga handset telepon dalam mobil; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; penyumbat
telinga untuk penyelam; penyumbat telinga untuk perenang; peralatan dan instalasi untuk produksi sinar-X, bukan untuk
keperluan medis; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang, pesawat air dan kendaraan
tak berawak; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa;
peralatan dan perlengkapan keselamatan jiwa; peralatan dan perlengkapan timbangan; peralatan display dengan fungsi mirror
dan Internet of Things (IoT); peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel
elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan foto dan video interaktif, yaitu, kios-kios (kiosks) untuk menangkap
(capturing), mengunggah, mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video digital; peralatan keselamatan dan
menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan keselamatan lalu
lintas kereta api; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan komputer; peralatan
nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan
pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan peralihan telekomunikasi broadband berkapasitas tinggi; peralatan
sinar-X industri; peralatan telepon; peralatan telepon seluler; peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan;
peralatan telepon tanpa kabel; peralatan terminal telepon; peralatan untuk mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu
identitas, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan paspor.; perangkat Lunak Komputer untuk
digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat dan peralatan pengendalian
jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik
konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah
serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem
otomasi rumah; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan (wristwatch), gelang tangan (wrist
band) dan gelang (bangle) untuk digunakan dengan ponsel pintar, komputer tablet dan komputer portable; perangkat input
untuk komputer; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-
video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan animasi dan video; perangkat keras
jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras
komputer dan firmware; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat keras
penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat kompensator apung untuk penyelam; perangkat
lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi
komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk
mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan
perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang berkaitan dengan
pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan pemesanan hotel untuk smartphone; perangkat lunak cloud
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi
bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer yang
direkam untuk perjudian; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak input
computer; perangkat lunak kompresi data; perangkat lunak komputasi awan (cloud) untuk digunakan berhubungan dengan
solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; perangkat lunak komputer; perangkat lunak
komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer chatbot
untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan informasi
manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan; perangkat
lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial,
membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses,
memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur,
mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan
komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke
basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi,
termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat
lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer interaktif;
perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak
komputer untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain;
perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi
dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan
bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan
transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan
mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi
antarmuka (API); perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan
suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk
kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek;
perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk
membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat
lunak komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memproses file musik digital; perangkat
lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon
seluler; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan
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teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang
dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan,
membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan
mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video;
perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model
keuangan; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak komputer untuk mengubah
gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari
aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer genggam atau portabel dan
komputer host; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data;
perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk penambangan data blockchain;
perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan pengindeksan; perangkat lunak
komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk
pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk peralatan dan
game arcade; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak
komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer
untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri; perangkat lunak
komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat
lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak
komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membuat grup, melacak lokasi, mengirim
dan menerima pesan, grafik, informasi, dan peringatan melalui alat bergerak/telepon genggam, dan menyediakan informasi
kepada para pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan ka; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang
berisi rekaman suara dan atau video atau nada dering telepon; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk
memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat
lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer
yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer
yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota,
daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak
komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global;
perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer;
perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat
komunikasi; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak permainan
komputer; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak
permainan komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan
komputer yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak
permainan video komputer; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau
diunduh; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi untuk
digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk aplikasi komputer;
perangkat lunak untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk kompresi data;
perangkat lunak untuk komunitas virtual bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan
terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas.; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh
jaringan komputer; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas
virtual; perangkat lunak untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem
pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan perlengkapan
keamanan lainnya, kunci, bel pintu, kamera, dan perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak untuk menyediakan
jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu
telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses
janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi
restoran, perjalanan, dan hotel; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global
dan ke perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk perhitungan dan evaluasi tegangan termal, batasan tegangan, pemantauan tegangan dan kontrol operasional
komponen turbin uap; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan informasi untuk digunakan dalam kaitannya
dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi jasa keuangan, dan penilaian resiko
korporasi; perangkat lunak yang memungkinkan individu, kelompok, perusahaan, dan merek untuk menciptakan/membuat dan
mempertahankan kehadiran/keberadaan online untuk keperluan pemasaran; perangkat memori komputer; perangkat
pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga, pengeras suara; perangkat pengisian baterai elektronik dalam
bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat penyimpanan
data komputer; perangkat periferal komputer; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, bukan untuk tujuan medis; peranti
lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status sistem pengoperasian kendaraan
bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai
[sehubungan dengan otomobil]; peredam cahaya [regulator], listrik; periferal dan aksesori komputer; permainan telepon, yaitu,
permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon seluler; pertukaran telepon otomatis; pesawat penerima telepon;
pesawat telepon; pickup suara elektronik untuk gitar dan bass; pickup untuk peralatan telekomunikasi; pintu lemari magnetik
menangkap; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan
digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak
komputer  untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan
mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piring holografik; piringan cakram dan cakram
audio pra-rekam yang menampilkan musik; piringan cakram yang direkam dengan musik; pita ukur; platform perangkat lunak
komputer; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; plug-in menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh;
plugboard; polarimeters; pompa kebakaran; port paralel komputer; port serial komputer; power bank [baterai yang bisa diisi
ulang); print head untuk printer ink jet; print head untuk printer ink-jet; print head untuk printer inkjet; print head untuk printer
komputer; printer (mesin cetak); printer dampak; printer desktop; printer dot matrix; printer foto; printer foto elektronik
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genggam; printer ink-jet; printer inkjet format besar; printer jaringan; printer kode batang; printer komputer; printer label kode
genggam elektronik; printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan
kemampuan penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks; printer roda daisy; printer termal; printer tidak berdampak;
printer untuk digunakan dengan komputer *; printer video; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet; printer
xerografis; prisma untuk mikroskop; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer
genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang
memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk
memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses
untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan,
menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi;
program dan perangkat lunak komputer; program game komputer yang direkam; program komputer; program komputer dan
perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan
gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program
komputer disimpan dalam bentuk digital; program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk
digunakan dalam telekomunikasi; program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen
proyek; program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer
dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk
mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer
untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk
menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak
jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer untuk penerbitan digital/
percetakan/ representasi visual dan penyimpanan dokumen elektronik/ manipulasi/ pemindahan dan pengembalian untuk
digunakan dalam kaitannya dengan telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT];
program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; program komputer untuk video dan permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan
untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik;
program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program pengoperasian komputer; program pengoperasian
komputer, direkam; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet; program
permainan komputer interaktif; program permainan komputer multimedia interaktif; program permainan komputer yang dapat
diunduh; program permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video,
yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video,
headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform
permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-
top box dalam bentuk decoder; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program utilitas komputer;
program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas komputer untuk manajemen file; program utilitas komputer
untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh; program-program komputer untuk mewarnai
dan menggambar yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak; prosesor sinyal audio elektronik
untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; proyektor multimedia; radio broadband; rak pemasangan disesuaikan
untuk perangkat keras komputer; reflektor untuk mikroskop; refraktor; regulator cahaya [peredam], listrik; regulator kecepatan
untuk pemutar rekaman; regulator pencahayaan panggung; regulator tegangan; regulator tegangan induksi; regulator
tegangan statis; regulator tegangan untuk kendaraan; regulator untuk digunakan dalam scuba diving; rekaman piringan hitam
yang menampilkan musik; rekaman piringan hitam, kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu
magnetik; rekaman piringan hitam ; robot humanoid untuk digunakan dalam lingkungan industri, lingkungan konstruksi, kantor,
rumah, apartemen, toko, hotel, pameran dan taman hiburan untuk memandu, mengawasi, membawa dan memeriksa; roda
pengukur; rompi keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski air; router jaringan komputer; ruang dekompresi; sakelar
jaringan komputer; sakelar kelembaban; sambungan listrik (timah ) yang terdiri dari panjang kawat atau bantalan logam yang
dirancang untuk menghubungkan dua lokasi secara listrik; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer;
sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran
tangan untuk pengguna mouse komputer; sarung  untuk laptop; sarung ponsel terbuat dari kain atau bahan tekstil; sarung
tangan asbes untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan data; sarung tangan data elektronik; sarung tangan
data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh; sarung tangan data yang menggabungkan sensor
gerak; sarung tangan data yang menggabungkan sensor haptic; sarung tangan data yang menggabungkan sensor posisi;
sarung tangan kabel; sarung tangan karet sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan las hanya untuk
perlindungan; sarung tangan neoprene, masker; sarung tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sarung
tangan plastik sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan realitas virtual elektronik; sarung tangan sekali
pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk memegang penampang panas
(pelindung keselamatan); sarung tangan untuk penyelam; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung
tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sarung tangan untuk perlindungan terhadap sinar-X
untuk keperluan industri; sel surya dan panel pembangkit listrik; sensor gelombang akustik permukaan; sensor gerak untuk
permainan komputer dan video; sensor getaran; sensor getaran untuk pemasangan di rumah kincir angin; sensor kelembaban;
sensor kelembaban untuk kendaraan; sensor tekanan; sensor tekanan pendingin untuk kendaraan; sensor ultrasonik; sensor
untuk melacak proyektil dalam penerbangan; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban; sensor untuk
pertanian; sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; serat optik yang mempertahankan
polarisasi; server jaringan komputer; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; simulator pelatihan
olahraga elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; simulator penerbangan;
simulator penerbangan untuk pesawat terbang; singkatan untuk digunakan dengan mikroskop yang beroperasi; sirkuit
elektronik tercetak; sirkuit tercetak; sirkuit terpadu untuk menghubungkan periferal Serial ATA ke host yang sesuai dengan PCI
Express; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk
penggunaan medis; sistem kendali akses untuk penyalur tunai otomatis; sistem komputer; sistem operasi komputer; sistem
pemadam kebakaran dengan gas CO2; sistem pengunci kendaraan roda dua; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara
dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem-sistem parcel yang disekat yang merupakan sistem-sistem
penyekat elektronik untuk tanker-tanker jalan yang memantau pergerakan gerai-gerai (outlet) dan mencetak sebuah karcis
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yang mengatakan telah dicangkul (tampered); sistem-sistem penyekatan elektronik dan sistem-sistem pemantauan outlet
cairan-cairan (termasuk sistem-sistem parcel penyekatan untuk tanker-tanker jalan yang memantau pergerakan outlet-outlet
dan mencetak sebuah karcis (ticket) untuk mengindikasikan apakah pencangkulan  terdeteksi); slide mikroskop; slide
mikroskop untuk penggunaan laboratorium; solusi teknis terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda
untuk deteksi bahaya dini, deteksi jarak kedekatan dan menghindari tabrakan, keamanan pekerja, dan evakuasi dan
penyelamatan di operasi pertambangan; speaker untuk komputer; spidol keamanan; stasiun docking laptop; stereomikroskop;
strip spike yang dapat digunakan dari jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan menusuk ban; stylus komputer;
suar bercahaya untuk tujuan keamanan atau peringatan; superkomputer; switchboards telepon; tali pengaman pekerja
sebagai alat perlindungan untuk menahan dan menangkap jika terjatuh; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau
olahraga; tas komputer; telepon; telepon digital; telepon internet; telepon meja; telepon radio; telepon satelit; telepon selular;
telepon tanpa kabel; telepon umum; teleprinters; tempat untuk telepon; terminal komputer; terminal komputer untuk keperluan
perbankan; termometer daging; termometer daging digital; termostat; termostat akuarium; termostat digital kontrol iklim;
termostat untuk kendaraan; termostat untuk mesin kendaraan; terpal keamanan; timbangan Dapur; timbangan [timbangan
gantung]; timbangan bayi; timbangan berat badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik;
timbangan elektronik digital portabel; timbangan elektronik untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung
untuk menimbang ikan; timbangan kamar mandi; timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi;
timbangan surat untuk keperluan rumah tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan timbangan portabel
untuk menimbang ikan; timbangan timbangan untuk keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan timbangan
timbangan; timbangan yang dapat berbicara; tinta untuk mesin cetak digital; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk
menghubungkan pengguna komputer jaringan; tongkat komputer; topeng berenang; topeng pengelasan; topeng penyelam;
topeng scuba; topeng selam kulit; topeng untuk menyelam; transformer pengelasan; transponder; tutup pelindung dan kasing
untuk komputer tablet; unit bailout udara terkompresi untuk menyelam; unit drum untuk printer; unit pembersih untuk printer ink
jet; unit pita magnetik untuk komputer; wadah untuk slide mikroskop; workstation komputer [perangkat keras]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:03:53
540   EtiketDID2021084244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. MELATI RT 002 RW 011 KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN MARPOYAN
DAMAI, Kota Pekanbaru, Riau, 28125

PUJI RAHAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pempek; Pempek Sambal; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan laut

beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:04:21
540   EtiketDID2021084245

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JEND. A. YANI NO. 1001, BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
DEDY GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENSOTIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantal; bantal guling; bantal kasur; kasur; kasur berpegas; kasur busa; kasur pegas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:11:08
540   EtiketDID2021084246

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAMPOENG HARMONI BLOK F NO 2 BANDARJO, Kabupaten Semarang, Jawa
Tengah

WINA METAYANI HARMONI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LITTLE EPIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH,BIRU ,HIJAU,KUNING,PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Baju lengan pendek; Celana jeans; Jaket anak-anak; Jaket printing; Jas anak-anak;

Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Pakaian anak-anak; Rompi anak-anak; Switer bordir; Switer printing; T-shirt
bordir; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; alas kaki untuk anak-anak; atasan bayi; blus lengan pendek batik; bodysuits
untuk anak-anak; celana bayi [pakaian]; celana chinos; celana dalam untuk bayi; celana jeans untuk anak; celana leging;
celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana pendek; jaket [pakaian]; jaket denim; jaket lengan
pendek; kaos oblong anak-anak; kaus kaki anak-anak; kemeja lengan pendek; kerudung [pakaian]; kostum untuk digunakan
dalam permainan berdandan anak-anak; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian
denim; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk
bayi; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk bayi; piyama untuk anak-anak; sepatu bayi; sepatu untuk anak-anak;
sweater bayi; topi; topi dan peci; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:11:58
540   EtiketJID2021084247

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Jurangjero, Rt. 003 Rw. 003, Kec. Bogorejo Kab. Blora Jawa Tengah, Kabupaten
Blora, Jawa Tengah, 58262

Diky Alvian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bestea
Merek Kata

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

penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe,
kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kedai teh; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan teh bubble; Restoran keliling dengan menggunakan truk
(Food Truck); Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara;
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan makanan dan minuman
yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar
untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyediakan makanan dan minuman, dan
akomodasi sementara; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:12:21
540   EtiketJID2021084248

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cibuntu RT 02 RW 24 , Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40191
Edhy Priyatna Anugrah S

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bahasa Bisnis
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warnanya Navy Blue dan Gold (Biru Navy dan Emas). Putih sebagai latar. Ketiga warna tersebut bisa divariasikan tergantung

latar di mana logo akan ditempatkan
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Audit laporan keuangan; Input dan
kompilasi data ke dalam basis data komputer; Jasa audit akuntansi; Jasa evaluasi komersial; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa pembuatan,
evaluasi, pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa promosi dan pemasaran secara
online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Konsultan
Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan
luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan nasehat
untuk informasi bisnis dan akuntansi; Membantu perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah;
Mempersiapkan laporan keuangan; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Pemasaran
dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek
keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan
konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi
bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait
layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat
bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran
komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses
administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis,
koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
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efisiensi,  konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; agen impor-ekspor; akuntansi forensik; analisa informasi
bisnis; analisa mengenai masalah ekonomi; analisis informasi bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan
bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk
tata kelola perusahaan; evaluasi bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data
penelitian pasar; jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa informasi komersial
yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan
periklanan dan pemasaran; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan akuntansi; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi
bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa riset bisnis; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui
pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca
mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh
melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel,
bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer,
permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program
komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc,
peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan
komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik,
peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa sistemisasi
data dalam database komputer; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); komputerisasi Akuntansi; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk
menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi riset pasar; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke
dalam database komputer; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan
bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di
bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk
membantu pelanggan dengan bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea
cukai yang terkait dengan pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan
berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa
bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis terkait dengan bidang analisa
data dan data besar (big data); layanan evaluasi bisnis; layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan konsultasi
akuntansi bisnis; layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya
manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya;
layanan konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis
(business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk
mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan pengumpulan dan otomatisasi data menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk
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mengevaluasi, menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan
untuk analisa data besar (big data); manajemen catatan keuangan; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file
terkomputerisasi; manajemen kantor yang terkomputerisasi; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan
ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan mengajukan aplikasi untuk
mendapatkan izin usaha; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi
perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi
program komputer; pemrosesan data terkomputerisasi; pencarian database melalui komputer; penelitian dan evaluasi bisnis;
penghimpunan/ penerimaan/ penyimpanan dan penyediaan data informasi bisnis yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset pasar;
penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan
informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk menghubungkan pembeli dan penjual
aset keuangan; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyusunan laporan
keuangan; persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian
kuantitatif dan kualitatif; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran dan bantuan manajemen bisnis yang
tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; semua layanan di atas disediakan online
melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; sistemasi informasi ke dalam database komputer; transaksi
komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; wawancara untuk riset pasar kualitatif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:13:41
540   EtiketDID2021084249

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2F, 6-4, Dosan-daero 49-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06019
Dholic Commerce Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FARFE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker untuk bermain ski [pakaian]; Pakaian luar; Pakaian olahraga; baju ketat; celana ketat; gaun; ikat pinggang uang

[pakaian]; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jas; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kemeja; pakaian;
pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian tahan air; rok; sarung tangan [pakaian]; sepatu; seragam; sol dalam; topi golf===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:17:19
540   EtiketDID2021084250

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JEND. A. YANI NO. 1001, BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
DEDY GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPORTY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarung bantal; Sprei tempat tidur; sarung bantal; sarung guling; set sprei; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:18:59
540   EtiketDID2021084251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pinisi Indah 1 No 8X, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
Tansri Wijaya
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOOLPIX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengencer; tinta cetak; tinta untuk printer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:19:28
540   EtiketJID2021084252

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sanubari Teduh + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik,

layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan
komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan buletin elektronik [layanan
telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang
telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital,
menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming konten media digital di
Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments, telecommunication
services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication services between data banks
menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke
jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web
lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran
nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan komunikasi multimedia
secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola, mengedit dan menyimpan
dokumen; Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik;
Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks, surat elektronik, file video dan audio oleh jaringan
telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan data; Layanan webcasting; jasa
penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan,
perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan
pemasaran online; jasa penyediaan layanan komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan komputer yang
memudahkan pengguna untuk mencari dan menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling
berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; jasa penyediaan layanan
komunikasi multimedia real-time melalui situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat
online, konferensi telepon, dan konferensi video; jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau jaringan
komunikasi lainnya; layanan komunikasi; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga
elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; layanan komunikasi elektronik yaitu melanjutkan atau
menyebarkan teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; layanan komunikasi melalui surat
elektronik dan Voice over Internet Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media
Internet); layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui
layanan video-on-demand; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang
disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan satelit telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan streaming video, audio dan televisi; layanan streaming video, audio
dan televisi dalam kaitannya dengan olahraga elektronik; menyediakan akses ke forum online; menyediakan akses ke konten
multimedia secara online; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer
dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi
pembelian di internet; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
antar pengguna komputer mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan
informasi pembelian produk; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel;
pengiriman musik digital melalui transmisi elektronik; pengiriman video-on-demand; penyiaran dan transmisi data, suara atau
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gambar layanan komunikasi melalui satelit, televisi dan / atau radio; penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-
on-demand; penyiaran fitur film dan televisi melalui Internet; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet;
penyiaran konten audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio
melalui Internet; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol
Internet dan jaringan komunikasi; siaran kabel program radio dan televisi; siaran program televisi; siaran program televisi
kabel; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai permintaan dan bayar per tayang; siaran program
televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran
televisi kabel; siaran televisi satelit; transmisi data video melalui Internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia;
transmisi data, audio, video dan file multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan
komputer global; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi konten audio dan video melalui satelit; transmisi
konten multimedia melalui Internet; transmisi konten televisi; transmisi konten video melalui Internet; transmisi konten yang
dibuat pengguna melalui Internet; transmisi musik digital; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media
melalui jaringan komunikasi digital; transmisi program radio dan televisi; transmisi program radio dan televisi melalui satelit;
transmisi program televisi kabel; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data
secara real time===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:25:09
540   EtiketJID2021084253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CLUSTER PELICAN JL. PELICAN BARAT 5 NO. 11, RT. 002 RW 006,
KELURAHAN CIHUNI, KECAMATAN PAGEDANGAN, KABUPATEN TANGERANG,
Kabupaten Tangerang, Banten

ERVINA CHRISTIANTI SETIAWAN, RISNA PERMATASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: not so sin dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah Jambu, Kuning, Putih, Hjau Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===DEPARTMENT STORE; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko online sepatu bekas; Layanan ritel toko serba ada

online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko
ritel online; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel
online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; TOKO SERBA ADA; Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman online; Toko online di bidang
makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan
bayi; Toko roti online; Toko yang menjual kosmetik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat;
layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan
makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian;
layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan
toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir
online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online
yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan
smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan
toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online
yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang
menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel  online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel
online; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging;
layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang
menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang
cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan
toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online
yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan
makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan
toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel
online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
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menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel
online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online yang
menampilkan yogurt beku; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; minimarket;
supermarket; toko; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko
online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko ritel
online dalam bidang pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:26:06
540   EtiketDID2021084254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Switzerland

Philip Morris Products S.A.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rina Sinaga S.H.,
PT Tilleke & Gibbins Indonesia  Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TROPICAL FUSE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TROPICAL FUSE = suatu penamaan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-

barang keperluan perokok; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Batang tembakau; Penguap berkabel untuk rokok-
rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau
tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Tembakau mentah atau yang sudah diolah;
asbak untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; kotak-kotak rokok elektronik
yang dapat di isi ulang; kreteks; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk rokok; pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat elektronik untuk inhalasi
aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk
tembakau dan pengganti tembakau; pipa tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; snus; tabung rokok; tembakau
kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:26:19
540   EtiketDID2021084255

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2F, 6-4, Dosan-daero 49-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06019
Dholic Commerce Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MONOMORI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker untuk bermain ski [pakaian]; Pakaian luar; Pakaian olahraga; baju ketat; celana ketat; gaun; ikat pinggang uang

[pakaian]; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jas; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kemeja; pakaian;
pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian tahan air; rok; sarung tangan [pakaian]; sepatu; seragam; sol dalam; topi golf===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:26:45
540   EtiketDID2021084256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Darmo Golf F/16-A, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
SINTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: LOKASIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon daging; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso tahu dengan ikan

dan/atau ayam; Daging ayam beku; Dim Sum udang; Jeli, selai, kolak (compotes); Kentang yang dikalengkan, dibekukan,
dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan,
semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Kulit
Ayam Goreng Tepung; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari
sayuran; Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan rumput laut goreng; Produk
daging yang dibekukan; Produk makanan laut yang dibekukan; Produk olahan daging udang; Tahu; Usus Ayam Goreng
Tepung; abon ikan; ayam goreng; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan
atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bakso; bakso ayam; bakso ikan yang
digoreng; bakso sapi; bakso sotong; bawang putih beku; bebek panggang; buah beku; daging babi yang dimasak; daging dan
sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging goreng; daging, beku; dendeng; ikan beku; ikan beku yang
dimasak; ikan dan kentang goreng; ikan suwir goreng; irisan daging kambing; kacang manisan; kaldu beku; kentang goreng;
kentang goreng beku; kentang goreng singkong; kerang beku; kroket ayam; makanan pembuka beku yang sebagian besar
terdiri dari makanan laut; makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan ringan manisan buah; makanan siap saji beku
yang terutama terdiri dari unggas; minyak goreng; nugget ayam; pangsit berbahan dasar kentang; produk sayuran beku yang
dilapisi adonan dan tepung roti; salad ayam; salad buah dan sayuran; salad caesar; sate [daging panggang yang ditusuk];
sayap ayam; sup; tahu goreng; telur beku; udang beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:28:48
540   EtiketDID2021084257

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gedong Panjang No. 32, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 11240
PT. LAPI LABORATORIES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EYEVITZ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Suplemen makanan dan gizi; obat-obatan farmasi; ramuan jamu; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan

farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang
terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:29:33
540   EtiketDID2021084258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JEND. A. YANI NO. 1001, BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
DEDY GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCARLET
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantal; bantal guling; kasur; kasur berpegas; kasur busa; kasur pegas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:35:42
540   EtiketDID2021084259

730 Nama Pemohon : PT. GUARDIAN PHARMATAMA
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Alamat Pemohon : KOMPLEK GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA 18-19, , Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLUCETYL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Suplemen makanan dan gizi; obat-obatan farmasi; ramuan jamu; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan

farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang
terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:36:37
540   EtiketJID2021084261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2F, 6-4, Dosan-daero 49-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06019
Dholic Commerce Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MONOMORI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===iklan online pada jaringan komputer; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan

perhiasan; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan alas
kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan
dengan tas; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:41:33
540   EtiketDID2021084263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pandegiling No. 314-I, RT.006/RW.011, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan
Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60263

OLIVIA SUGIONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SO IN LOVE + KARAKTER HURUF NON LATIN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SO IN LOVE = Jadi jatuh cinta. Huruf Korea (dalam huruf  O) = Cinta. Huruf Korea (yang dibawah) =
Jadi jatuh cinta.

591 Uraian Warna : Orange, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia; Gula sirup; Kue; Kue Lapis Legit; Kue kering (pastri); Kue mochi; Kue spiku; Makanan penutup; Makanan ringan

berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman
jahe (teh jahe); Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Permen cokelat; Produk-produk kakao ; Teh Krisan; Yogurt beku (es
yang dapat dimakan); bakpao; biskuit-biskuit; cokelat yang mengandung susu; coklat; croissant; donat; es krim; hamburger
[sandwich]; kembang gula; kopi; kue basah; kue bolu; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); makanan penutup es
krim; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar
jagung; makanan ringan berbahan dasar tapioka; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar kakao;
minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman berbasis
chamomile; pai; panekuk; pizza; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; produk-produk kopi; puding; puding
kembang tahu; puding penutup; puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; roti berlapis; roti*; sirup (sirup kental); teh;
teh susu; teh susu, teh yang mendominasi; wafel===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:41:34
540   EtiketDID2021084264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jeruk 15 , Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51126
Wiliyanto Soelivan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORANGE15
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange dan Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan;

baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos lengan pendek; kaos oblong;
kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaos
turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos/kemeja yang menyerap keringat; setelan kaos bertudung (hoodies)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:42:05
540   EtiketJID2021084265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TEUKU UMAR NO. 110 DENPASAR - BALI, Kota Denpasar, Bali, 000
PT. BPR LESTARI BALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DepositoGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa deposito; Jasa kartu kredit dan terminal pemrosesan transaksi menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat

(NFC); Jasa perbankan; Menyediakan jasa pembayaran dan keuangan, yaitu, jasa kartu kredit dan debit, jasa penerbitan kartu
kredit dan lines of credit, pemrosesan dan pengiriman tagihan dan pembayarannya, layanan pembayaran tagihan dengan
pengiriman pembayaran yang dijamin, pialang dana pasar uang, semua dilakukan melalui jaringan komunikasi; Penilaian
keuangan (asuransi, perbankan, tanah dan bangunan pemukiman); agent tanah dan bangunan pemukiman; jasa kartu kredit;
jasa konsultasi keuangan; jasa konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; jasa penilai tanah dan bangunan properti;
jasa perbankan investasi; jasa perbankan melalui telepon; jasa-jasa kartu kredit dan kartu pembayaran serta jasa-jasa
pemrosesan transaksi pembayaran; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; konsultasi keuangan; konsultasi
keuangan dan konsultasi asuransi; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi; layanan investasi tanah dan
bangunan (real-estate); layanan penilaian yang berkaitan dengan survei bangunan, tanah dan properti; menyediakan informasi
daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.; menyediakan jasa keuangan yaitu, jasa kartu
kredit, jasa penerbitan kartu kredit dan cek
pembayaran jaminan, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa verifikasi pembayaran,
otorisasi transaksi kartu pembayaran, jasa
rekonsiliasi dan penyelesaian; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; penyedia jasa urusan tanah dan bangunan
pemukiman; penyediaan dana investasi modal ventura; penyediaan informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan
layanan  akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan pemukiman terkait dengan pusat data, penyewaan ruang untuk pusat
data, dan manajemen bangunan; perbankan online dan jasa keuangan yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi
bergerak yang dapat diunduh; pialang tanah dan bangunan pemukiman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:46:01
540   EtiketDID2021084266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Darmo Golf F/16-A, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
SINTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: LOKASIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Bubur jagung; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Jagung goreng; Keripik dan

kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue pangsit Cina; Kulit won
ton (pangsit); Lumpia goreng; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie;
Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan penutup beku berupa air es
dengan rasa; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-
gula); Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang
pedas manis dan rumput laut; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan yang dibuat terutama dari
nasi, pasta, atau mie; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Mie; Mie kering
(rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie yang
didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan,
atau sayuran; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Nasi Karage; Nasi Rendang Ayam; Nasi Telur Bumbu
Rendang; Nasi Teriyaki; Nasi Yakiniku; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Pangsit; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit
telur; Pizza beku; Roti, kue pastry dan gula-gula; Won ton (pangsit china); bakpao; bakpao isi daging; bakso yang terbuat dari
kanji; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; beras ketan; bubur; bubur instan; camilan granola
dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk,
pretzel atau popcorn; cokelat; cuka, saus dan bumbu lainnya; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es rasa;
gula, madu, tetes (treacle); jiaozi [boneka pangsit]; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; kerupuk; kue untuk
makanan ringan; kwetiau; madu, madu sirup; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup
beku; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar oat;
makanan ringan berbasis jagung; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie goreng; mie, dimasak atau tidak dimasak; nasi
goreng; pai yogurt beku; pangsit China yang diisi; pangsit berbasis tepung; pangsit cumi-cumi; pangsit udang; pangsit yang
diisi; puding beku; ragi, baking powder; spageti dengan bakso; tapioka dan sagu; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal;
wafel beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:49:07
540   EtiketDID2021084267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2F, 6-4, Dosan-daero 49-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06019
Dholic Commerce Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TGM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker untuk bermain ski [pakaian]; Pakaian luar; Pakaian olahraga; baju ketat; celana ketat; gaun; ikat pinggang uang

[pakaian]; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jas; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kemeja; pakaian;
pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian tahan air; rok; sarung tangan [pakaian]; sepatu; seragam; sol dalam; topi golf===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:54:52
540   EtiketDID2021084268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN INDUSTRI MULTIGUNA 2, JALAN TANJUNG NO. 7, BIIE, HYUNDAI,
LIPPO CIKARANG, Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat

PT. JAYAMAKMUR MANDIRI ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo T (Thelma)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Arti Huruf bahasa Asing : Tulisan huruf Kanji dibaca Ban Thelma Indonesia [Vulkanisir Tanpa Bekas)
591 Uraian Warna : Kuning emas, kuning, abu-abu, hitam"t
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ban; ban dalam; ban untuk kendaraan; ban vulkanisir; ban vulkanisir untuk bus; ban vulkanisir untuk mobil; ban vulkanisir

untuk mobil penumpang; ban vulkanisir untuk truk; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; lapisan bagian luar
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ban untuk vulkanisasi ban; tapak karet untuk ban vukanisir; tapak untuk vulkanisir ban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/12/2021 17:57:17
540   EtiketJID2021084269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tzu Chi Center, Tower 2, Lantai 3, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kelurahan
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Duta Anugerah Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sanubari Teduh + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengolahan makanan dan minuman; Layanan menjahit kustom dan merubah pakaian; Pekerjaan membuat pakaian;

Pembuatan pakaian; Pemrosesan, pengembangan dan pengiriman secara online untuk gambar fotografi dan digita;
Pengawetan makanan dan minuman; Pengolahan dan pengerjaan kertas; Pengolahan makanan; cetak offset; cetakan dari
bahan plastik; daur ulang bahan kimia; daur ulang baterai; daur ulang baterai mobil; daur ulang botol minuman; daur ulang
busa polystyrene [EPS] yang diperluas; daur ulang gabus; daur ulang kabel listrik; daur ulang kaca; daur ulang kaleng; daur
ulang kantor peralatan listrik; daur ulang kartrid tinta; daur ulang kartrid tinta untuk mesin fotokopi; daur ulang kartrid tinta
untuk printer; daur ulang kemasan aluminium; daur ulang konverter katalitik; daur ulang lampu neon; daur ulang limbah
biogen; daur ulang minyak goreng; daur ulang minyak industri; daur ulang pakaian; daur ulang pakaian untuk mendapatkan
bahan untuk membuat serat sintetis; daur ulang peralatan listrik; daur ulang peralatan rumah tangga listrik; daur ulang
perangkat elektronik; daur ulang plastik polyethylene [HDPE] kepadatan tinggi; daur ulang plastik polystyrene [EPS] yang
diperluas; daur ulang sirkuit elektronik; daur ulang sirkuit listrik; email; finishing dan pelapisan tekstil; fotofinishing; framing
gambar; informasi, saran dan layanan konsultasi terkait dengan daur ulang limbah dan sampah; jasa konsultasi untuk daur
ulang botol plastik; jasa pembuatan pakaian hangat (sweater); jasa pembuatan pakaian, kaos (pakaian), celana, pakaian
dalam berdasarkan pesanaan (untuk orang lain); jasa percetakan alat tulis; jasa percetakan seni rupa; klise foto; konsultasi
yang berkaitan dengan daur ulang limbah dan sampah; layanan bioremediasi; layanan menyulam t-shirt; layanan pelestarian
untuk makanan dan minuman; layanan pengolahan limbah [layanan remediasi lingkungan]; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perawatan atau pemrosesan kain, pakaian atau bulu; memimpin kerja; memperbesar foto dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mencetak pada tekstil dan kain; mencetak pesan pada kaos; pabrik kaos (pakaian);
pelestarian fotografi; pembangkit listrik dari energi angin; pembangkit listrik tenaga surya; pembekuan makanan; pembesaran
foto; pembingkaian karya seni; pembuangan limbah medis [perawatan]; pembuatan alat khusus untuk orang lain; pembuatan
kustom bungkus produk; pembuatan kustom decals dan label; pembuatan kustom grafis dan pembungkus kendaraan;
pembuatan kustom produk desain interior; pembuatan kustom tampilan pameran dagang; pembuatan kustom tanda dan
gambar interaktif; pembuatan kustom tanda kepatuhan; pembuatan kustom tiga huruf dan signage; pembuatan pakaian adat;
pembuatan tanda-tanda visual, tanda-tanda listrik, tanda-tanda non-listrik, tanda-tanda elektronik dan tanda-tanda digital;
pemrosesan film dan pemolesan foto; pemrosesan film sinematografi; pemrosesan foto; pemrosesan kedap air terhadap
pakaian; pencelupan pakaian; pencetakan brosur iklan untuk orang lain; pencetakan buku; pencetakan buku dan dokumen
lainnya sesuai permintaan digital; pencetakan foto; pencetakan foto dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
pencetakan gambar dan foto yang disimpan secara digital; pencetakan gambar foto dari media digital; pencetakan gambar
pada objek; pencetakan masalah periklanan; pencetakan pakaian adat dengan desain dekoratif; pencetakan photogravure;
pencetakan pola; pencetakan pola dekoratif pada bungkus kado; pencetakan pola dekoratif pada film plastik dan kertas
pembungkus; pencetakan pola pada tekstil; pencetakan potret; pengalengan makanan; pengasapan makanan;
pengembangan film dan reproduksi foto; pengembangan film fotografi; pengembangan film fotografi dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; penghilang bau udara; pengolahan bahan limbah; pengolahan bahan makanan untuk
digunakan dalam pembuatan; pengolahan bambu, kulit pohon, rotan, tanaman merambat atau bahan alami lainnya;
pengolahan dan daur ulang limbah dan sampah; pengolahan dan transformasi sumber daya mineral dan bahan baku lainnya;
pengolahan limbah; pengolahan limbah [transformasi]; pengolahan limbah beracun; pengumpulan dan pemilahan limbah dan
sampah; penyediaan informasi tentang daur ulang botol plastik; penyewaan alat pemurni air; penyewaan mesin dan peralatan
untuk pengembangan film, pencetakan foto, pembesaran foto atau penyelesaian foto; penyewaan peralatan pemurnian air;
penyewaan peralatan pengolahan air; perawatan dan pemrosesan pakaian untuk tujuan daur ulang; perawatan pencegahan
cetakan pakaian; percetakan; reproduksi foto; retouching fotografi; ukiran; ukiran gambar pada objek; ukiran piala kustom;
upcycling [daur ulang limbah]===
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